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Vážení spoluobčané, 
léto je tady a rtuť na teploměru již nyní šplhá přes 
hranici 30 stupňů Celsia. Z oken budovy obecního 
úřadu, konkrétně z míst, kde sídlí školní družina, 
jsem v posledních dnech několikrát zaslechl známou 
melodii z dětského večerníčku Mach a Šebestová, 
ovšem v poněkud pozměněné textové 
úpravě: „My jsme žáci 3.B, bereme však 
na sebe, podobu výbuchu, škola letí do 
vzduchu.“, což je asi neklamnou známkou 
toho, že děti již netrpělivě vyhlížejí letní 
prázdniny a myšlenky na školu začínají 
být minulostí. To platí i přesto, že si děti 
v letošním roce kvůli protiepidemickým 
opatřením a distanční výuce školu ani své 
spolužáky a učitele příliš neužily. 
 Zatímco se žáci těší na prázdniny, 
naše myšlenky, úvahy a pozornost bude v následujících 
dvou měsících nemálo zaměřena právě na naši 
základní školu. V tomto poměrně krátkém období 
bychom opět chtěli školu dále vylepšit a připravit 
tak nejen moderní, ale i příjemné prostředí pro naše 
žáky a učitele. Již v minulých letech jsme se snažili 
budovu školy opravovat a modernizovat. Vzhledem 
k relativně velmi krátkému 
období letních prázdnin, kdy 
je nezbytné opravy dokončit, 
aby se děti po prázdninách 
nemusely přesouvat do 
provizorních prostor, je 
nevyhnutelné stavební práce 
provádět postupně a po 
částech. Ačkoliv se to nezdá, za 
posledních 10 let byly do školy 
investovány nemalé finanční 
prostředky. Například v roce 2011 byla vybudována 
nová počítačová učebna, v roce 2012 byly vyměněny 
dveře a vytvořeno zádveří či v roce 2016 následovaly 
práce na zateplení půdy budovy. Vetší rekonstrukcí 
pak prošla budova školy v roce 2019, kdy byla 
provedena výměna rozvaděčů elektrické energie  
a elektroinstalace ve třídách, dále došlo k instalaci 
nové zdravotechniky a rozvodů vody, k zateplení 
severní stěny budovy, opravě a nátěru fasády budovy 
a k výměně střešní krytiny. Na tuto rekonstrukci pak  
v roce 2020 navázala rekonstrukce dosluhující 
kotelny.

 Na doposud provedené práce bychom chtěli  
v letošním roce navázat výměnou podlahových 
povrchů ve třídách, úpravou vzduchotechniky  
a zejména pak stavebními úpravami školní kuchyně 
včetně modernizace zařízení a vybavení kuchyně. 
V zimním čísle občasníku jsem psal o obtížích při 

sestavování rozpočtu obce na letošní rok  
i o nepředvídatelnosti letošních 
příjmů. Bohužel se některé z obav 
do značné míry potvrdily a zejména  
z důvodu zavádění protiepidemických 
opatření jako např. uzavírání hotelů  
a ubytovacích zařízení a dále pak zrušení 
tzv. superhrubé mzdy mohou být příjmy  
z poplatků z pobytu a příjmy ze sdílených 
daní až o 5 mil. Kč nižší než v předchozích 
letech. 

 Zastupitelstvo městyse Pozlovice se v tomto 
roce rozhodlo pro realizaci dlouho připravované, 
ale nákladné rekonstrukce ul. Řetechovská. Tato 
kompletní rekonstrukce ulice však bude stát více než 
17 mil. Kč, což pojme veškeré naše úspory i příjmy 
letošního rozpočtu. Na tuto akci jsme samozřejmě 
zkusili podat žádost o dotaci a s velkou radostí jsme si 

při zveřejnění výsledků mohli 
přečíst, že jsme byly úspěšní a 
náš rozpočet bude posílen o cca 
7 mil. Kč. Za této situace jsme 
neváhali ani minutu a rozhodli 
jsme se zrealizovat i stavební 
úpravy vnitřních prostor 
základní školy a modernizaci 
školní kuchyně, aniž bychom 
se kvůli tomu museli zadlužit. 
Náklady na rekonstrukci by se 

měly pohybovat kolem 3 mil. Kč. 
 Věřím, že v září přivítáme naše žáky  
v novotou zářící škole a v prostředí, ve kterém se 
budou rádi učit a setkávat se svými spolužáky, a také 
doufám, že moderní kuchyň a její nové vybavení 
přispěje k ulehčení a zpříjemnění práce pracovnicím 
školní kuchyně, které dlouhodobě vaří na vynikající 
úrovni.
 Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné 
slunečné léto plné pěkných zážitků a dobrodružství, 
ale také hodně klidu a pohody a možností k odpočinku.

Ing. Miroslav Papoušek, místostarosta městyse 
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	 Co letos v obci zrealizujeme?                                                        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Na jaře letošního roku byla zahájena rekonstrukce 
ulice Řetechovská v délce cca 550 m. Stavba obsahuje 
rozšíření vozovky na jednotnou šířku 5,5 m, odvodnění 
komunikace novou dešťovou kanalizací, nové osvětlení, 
rekonstrukci mostu a zejména výstavbu chybějícího 
chodníku po celé délce od mostu u hasičské zbrojnice 
po kříž u kaštanů. Součástí stavby bude i dílčí přeložka 
vodovodu, plynu a sdělovacích kabelů CETIN. Zároveň 
jsme se dohodli se spol. EG.D, a. s. (bývalá E.ON Distribuce,  
a. s.) ohledně kabelizace nízkého napětí (NN) v části ulice, 
kde se momentálně nenachází izolované vodiče. Stavba 
svým rozsahem bohužel přináší komplikace při průjezdu, 
kdy řidiči, kteří nebydlí v ulici Řetechovská, musí využít 
objízdnou trasu přes ulici Ludkovická a Řetechov. Věříme, 
že i přes poměrně dlouhé omezení provozu budou nakonec 
nejen spoluobčané bydlící v této ulici cítit spokojeně, 
komfortně a bezpečně.

 Zhotovitelem stavby je spol. KKS, spol. s r.o., kdy 
náklady samotné stavby by měly být v hodnotě 15,15 mil. 
Kč. Zároveň se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR), která by měla být okolo  
7 mil. Kč. Tyto prostředky nám umožní provádět i další 
investiční akce, které byly doposud tzv. pod čarou. Jedná se 
zejména o výstavbu lávky u hasičské zbrojnice, která zcelí 
bezbariérovou trasu mezi centrem obce a ulicí Řetechovská 
a Pod Větrníkem.
 Další akcí, kterou můžeme realizovat díky úspěšné 
žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Řetechovská, jsou 
dílčí úpravy v budově základní školy. Jedná se o třetí etapu, 
která navazuje na v posledních letech provedenou úpravu 

elektroinstalace, fasády, střechy a kotelny. V rámci třetí 
etapy se jedná o celkovou rekonstrukci kuchyně a dále  
o výměnu podlahovin ve vybraných učebnách a jídelně. 
Tímto by měla být rekonstrukce ZŠ již kompletní. 
Doufejme, že se děti vrátí po prázdninách do příjemného 
prostředí, kde se jim bude dobře učit.

 K dalším realizacím patří úpravy parkovacích 
ploch v okolí Luhačovické přehrady. Konkrétně se jedná 
o úpravy parkoviště U Hráze, kde bude odstraněn řetěz 
a vzniknou samostatné vjezdy a výjezdy z parkoviště. 
Dále dojde k vymezení parkovacích ploch na parkovišti  
U Kempu, kde bude vybíráno parkovné formou SMS plateb 
stejně jako u parkoviště Nad Přehradou. 

 Na začátku prázdnin by měla být zahájena i úprava 
manipulační plochy ve spojovací komunikaci mezi ulicí 
K Přehradě a Podhradská (tzv. za hospodou). Jedná se  
o nedokončenou část z rekonstrukce ulice Na Drahách  
a K Přehradě.

Víceúčelový sál v Pozlovicích                                                        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 V posledním vydání Pozlovského občasníku jsme 
Vás informovali o připravované rekonstrukci víceúčelového 
sálu, který byl realizován v roce 1964 v „akci Z“. V první 
polovině letošního roku zastupitelé opakovaně projednali 
možnou podobu sálu, kdy nakonec velmi těsnou většinou 
zvolili menší variantu, tj. bez vybudování galerie, která 
počítá v sále s rozšířením míst pro sezení o 40 lidí.  
V rámci uvažované rekonstrukce by mohlo dojít ke stržení 
pódia a přísálí, které budou následně zvětšeny, a k úpravě 
vnitřní dispozice, která by měla nabídnout mj. nové větší 

zázemí pro kulturní akce (kuchyň s barem) či nové šatny 
se sprchami a WC, které budou splňovat platné hygienické 
normy. Důležité je zdůraznit, že připravovaná rekonstrukce 
sálu má primárně vyřešit nevyhovující stav opěrných 
zdí za budovou včetně problémů se spodní vodou. Celé 
znění studie víceúčelového sálu je dostupné na webových 
stránkách městyse v sekci připravované projekty.  
V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta, 
který by měl připravit dokumentaci pro stavební povolení  
a provádění stavby.

https://www.pozlovice.cz/o-pozlovicich/realizovane-a-pripravovane-projekty/pripravovane-projekty/
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Události v průběhu II. čtvrtletí 2021                                             Ing. Dušan Richter

 Začátkem měsíce dubna byla v ul. Řetechovská zahájena 
rekonstrukce vodovodu.

	Páteřní větev multifunkční datové sítě od HPS Pozlovice 
po ul. V Dražkách byla přepojena na optické vedení. 
	Infokanál v datové síti je od 15. dubna vysílán v HD 
kvalitě.
	Byla provedena vertikutace užitkových travnatých ploch 
na fotbalovém hřišti, v zahradě u MŠ, odpočinkových ploch 
v areálu koupaliště DUHA.
	Na sloupy veřejného osvětlení byly v obci a okolí přehrady 
instalovány zásobníky na sáčky pro psí exkrementy.
	Na hřbitově bylo provedeno čištění a oprava zámkové 
dlažby.
	V lokalitě pro budoucí skládku zeminy v ul. Řetechovská 
proběhla nezbytná těžba.  
	Ve středu 21. 4. 2021 se konalo 3. jednání zastupitelstva 
v roce 2021.
	U zastávky Pozlovice, Dolní konec byla provedena 
oprava komunikace.
	V centru městyse byla restaurována socha sv. Jana 
Nepomuckého.  
	Na přehradě byla zprovozněna půjčovna lodiček  
a šlapadel.
	Občané se zapojili do akce Ukliďme Česko, děkujeme.

	V lokalitě Vřésky byly realizovány přípojky elektřiny 
včetně přípravy pro budoucí rozšíření multifunkční datové 
sítě a veřejného osvětlení.

	S vlastníky nemovitostí před zahájením rekonstrukce 
ulice Řetechovská proběhlo veřejné jednání.
	V trase veřejného osvětlení v ulici Ludkovická proběhly 
finální úpravy terénu.
	Proběhl audit hospodaření městyse Pozlovice za rok 
2020.
	V pondělí 24. května byly zahájeny stavební práce na 
rekonstrukci ul. Řetechovská.
	Na koupališti Duha byla opravena podlaha venkovní 
terasy.
	V multifunkčním centru byl po dobu měsíce června  
k dispozici knižní bazar. 
	Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci u MMR ČR na 
rekonstrukci ul. Řetechovská.
	V pondělí 31. 5. se konalo 4. zasedání Zastupitelstva 
městyse Pozlovice.
	Připravili jsme koupaliště Duha na novou sezónu, 
provoz byl zahájen 12. 6.

	Byla provedena vysprávka výtluků místních komunikací.
	Na parkovišti u hráze přehrady byly provedeny 
vysprávky povrchu a obnoveno vodorovné dopravní 
značení včetně parkoviště u kempu.
	V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci 
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM 
uspořeno v Městysi Pozlovice 986 984 MJ energie, což 
odpovídá snížení emisí o 61 tun CO2.

Městys Pozlovice

00568708

60,918

  986 984

tun

MJ
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Přehledné informace k tarifům a cenám Integrované dopravy Zlínského kraje   KOVED
  Všem cestujícím veřejnou dopravou přinášíme 
přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí ohledně tarifů  
a cen v Integrované dopravě Zlínského kraje (IDZK).

Jak funguje tarif Zlínského kraje?
V systému IDZK vždy přesně víte, kolik zaplatíte za cestu. 
Je to jednoduché: cena jízdy je 1,- Kč za 1 km jízdy. K tomu 
je třeba připočítat jednotnou nástupní sazbu 9,- Kč. Takže 
čím delší bude vaše cesta Zlínským krajem, tím výhodnější 
cenu zaplatíte: zatímco cesta dlouhá 10 km vás přijde na 19,- 
Kč (10,- Kč + 9,- Kč), 50 km s námi projedete za 59 Kč (50,- 
Kč + 9,- Kč). Platbu přitom můžete provádět hotovostně, 
bankovní kartou nebo prostřednictvím tzv. karty Zetka. 
Tuhle variantu doporučujeme! Jsme taky kompatibilní 
s kartou Moravskoslezského kraje ODISka – takže u nás 
můžete k platbě použít ODISKu, a naopak Zetkou zaplatíte 
i v Moravskoslezském kraji.

Platím za přestup mezi autobusovými spoji?
Pokud se ptáte, zdali v případě, že během cesty přestoupíte 
z jednoho autobusového spoje na druhý, budete muset platit 
nástupní sazbu 9,- Kč dvakrát, tak odpověď vás potěší: 
jestliže využijete přímo navazující spoje – tedy přestoupíte 
do 30 minut –, tak při platbě kartou Zetka nebo ODISka 
vám nástupní poplatek podruhé účtován nebude. Do konce 
srpna 2021 vám nástupní sazba 9,- Kč nebude účtována ani 
při platbě v hotovosti nebo bankovní kartou. Stačí, když 
řidiči návazného spoje ukážete předešlou jízdenku. Na ní je 
uveden čas přestupu.

Co když cestuji mezi kraji?
Cestuji kousek za hranice kraje

Tarif Zlínského kraje sahá dokonce i za jeho hranice, 
takže se s ním dostanete i do sousedních regionů: vlakem 
na náš tarif se svezete na trati 303 až do stanice Kojetín 
(Olomoucký kraj), na trati 330 do stanice Moravský Písek  
a na trati 340 do stanice Veselí nad Moravou (Jihomoravský 
kraj). Autobusovými spoji v rámci Integrované dopravy 
Zlínského kraje se můžete svézt dokonce až do Brna, 
Ostravy, Přerova nebo Prostějova. Pokud však pojedete 
spojem, který není součástí IDZK, na tarif Zlínského kraje 
cestovat nemůžete.
 Obdobným způsobem funguje systém i naopak 
– do Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města se  
z Jihomoravského kraje můžete dopravit v rámci tarifu 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, 
na Kroměřížsko zajíždějí linky Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje a do oblasti Beskyd  
a Valašského Meziříčí lze cestovat z Moravskoslezského 
kraje na tamní tarif.

Cestuji do nebo ze Zlínského kraje  
po železnici dopravou Českých drah

Pokud jedete pouze spojem Českých drah, můžete využít 
tarif dopravce, a to včetně jím nabízených slev (například 
sleva IN 25, IN 50 apod.). Je ovšem možné i kombinovat 
tarifní systém Českých drah a Zlínského kraje. 
Cestuji do nebo ze Zlínského kraje dopravou po železnici, 

kdy kombinuji spoje Českých drah a Arrivy

Pokud cestujete do Zlínského kraje, kupte si jízdenku  
v tarifu ČD do poslední stanice ve Zlínském kraji, ve které 
zastavuje vlak ČD. Pro zbytek trasy si kupte u průvodčího 
jízdenku v tarifu Zlínského kraje. Prodá vám ji jak průvodčí 
ve vlaku, ze kterého přestupujete, tak průvodčí ve vlaku, 
do kterého přestupujete (bude jen chtít vidět předchozí 
jízdenku, aby byl prodej bez přirážky). 
 Pokud cestujete ze Zlínského kraje, kupte si  
v pokladně (nebo u průvodčího, není-li otevřená pokladna 
k dispozici) jízdenku v tarifu Zlínského kraje do poslední 
stanice ve Zlínském kraji. Po nástupu do prvního vlaku 
provozovaného ČD na vaší trase si u průvodčího kupte 
jízdenku pro zbytek cesty dle tarifu ČD (také bude chtít 
vidět předchozí jízdenku, aby byl prodej bez přirážky). 
V obou případech lze také využít Systému jednotného 
tarifu, tzv. jízdenky One Ticket, na niž cestující může 
kombinovat vlaky různých dopravců.

Cestuji autobusovou dopravou
V autobusu si koupíte jízdenku daného dopravce 
(objednatele linky).

Je tarif Zlínského kraje výhodný?
Na některých železničních linkách – například na trati 
mezi Starým Městem u Uherského Hradiště, Otrokovicemi 
a Hulínem – si cestující může zvolit mezi tarifem Zlínského 
kraje a tarifem Českých drah. Tarif Zlínského kraje je 
ovšem výhodnější než základní jízdenka Českých drah,  
a to cca o 30 %. Ve vlacích kategorie EC však tarif Zlínského 
kraje neplatí.
 Pokud srovnáme cenu tarifu Zlínského kraje se 
sousedy, tak v Moravskoslezském kraji nyní cestující 
zaplatí 1,- Kč/km + nástupní tarif 9 Kč při platbě kartou 
ODISkou, 15 Kč při platbě v hotovosti. Od 1. července se 
cena za kilometr zvýší na 1,40 Kč.

A co slevy?
V současné době platí na linkách IDZK žákovské, 
studentské a seniorské slevy garantované státem. Do 
budoucna plánujeme úpravy krajského tarifu, aby si v něm 
každý cestující našel nejvýhodnější jízdenku.

Kteří dopravci jezdí na linkách IDZK?
● ARRIVA MORAVA a.s. ● ČSAD Bus Uherské Hradiště, 
a.s.  ● Transdev Morava s.r.o ●  TQM Holding s.r.o.   
● Z-Group  BUS a.s. ●  ARRIVA vlaky s.r.o   ●  České 
dráhy a.s.  

O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, 
který propojuje módy veřejné dopravy ve Zlínském 
kraji v jeden ucelený systém  
s jednotnými standardy kvality 
a možností cestování na 
společnou jízdenku. Cílem je 
zvýšení komfortu cestujících, 
konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy  
a zlepšení kvality života v kraji. O provoz systému IDZK 
se stará krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).
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SDH Pozlovice                                       Tomáš Martinec

 Už před rokem jsem doufal, že se snad již nebude 
opakovat situace s velkými plošnými opatřeními, omezující 
naše aktivity. Ó, jak moc jsem se mýlil. Rok se s rokem 
sešel a od loňského podzimu až do začátku letošního léta 
jsme s různými omezeními přesto museli žít. Zákazy 
shromažďování zmrazily veškeré plánované kulturní akce, 
které jsme pravidelně organizovali, jako fašanky, hasičský 
ples, vinobraní, hodovou zábavu. Dokonce nám nebylo 
dovoleno uskutečnit každoroční předvánoční výroční 
členskou schůzi. Ještě dnes nevíme, kdy se řádná schůze 
uspořádá. A tak můžeme být rádi, že se díky pozvolným 
rozvolněním podařilo uskutečnit na návsi za přítomnosti 
veřejnosti začátkem června tradiční kácení máje s bohatým 

programem pro děti. Zároveň jsme se zúčastnili Slavnosti 
Božího Těla. A tak se snad už budou moci tyto a další akce 
postupně rozjíždět ve větší míře. 

 Do fungování jednotky se promítla opatření 
spojená s koronavirem jenom částečně. Komplikace se 
přenesly hlavně do oblastí školení a výcviků, kdy nutné 
školení pro ověření odborné způsobilosti bylo přesunuto 
do on-line prostoru a přezkoušení je řešeno přes internet. 
Ostatní výcviky byly prozatím pozastaveny a pokud to 
podmínky dovolí, mohly by se uskutečnit na podzim. 
Fungování jednotky v její hlavní činnosti, tj. zásahové, zde 
pochopitelně k omezením dojít nemohlo a při vyhlášení 
poplachu se prostě muselo vyjet na pomoc. Ještě v druhém 
pololetí minulého roku jsme pomáhali obci v době letního 
dlouhodobého sucha se zálivkou nově vysazených stromů 
a také při rekonstrukci mateřské školky jsme prověřovali 

stav kanalizace včetně jejího pročištění. Z ostrých výjezdů 
to byly hlášené požáry 21. 8. v lokalitě Vřések – zde se 
jednalo o planý poplach a 23. 9. na sídlišti v Zahradní 
čtvrti v Luhačovicích.  V polovině října nám počasí opět 
připomnělo i druhou tvář. Po dlouhodobých deštích jsme 
museli zahájit monitoring přítoku do přehrady a následného 
odtoku, protože jak v lokalitě na Lipskách u mlýna, tak i u 
areálu Golf hladiny toků dosáhly 3. SPA a přestávaly mít 
volné rezervy pod mostovkami. Mimo to jsme ještě stihli 
vyčerpat jeden zaplavený sklep v centru obce.  V prvním 
pololetí tohoto roku jsme měli prozatím 2 ostré výjezdy. 
Nejprve naši jednotku vyslalo operační středisko 20.4.  
v 7:22 hodin do Pražské čtvrti k požáru budovy, který se ale 
neprokázal. Druhý výjezd byl vyhlášen 8.6. v 23:36 hodin  
k požáru budovy na Podhradí. Tento velmi fyzicky náročný 
a dlouhý zásah v dýchací technice prověřil schopnosti naše  

i několika dalších jednotek na místě. Díky rychlému 
zahájení hasebních činností se podařilo ochránit sousední 
dům před olizujícími plameny a také se podařilo zachránit 
několik kusů zvířat – 8 ks slepic a jeden papoušek. Po 
dohlídce požářiště jsme se vrátili i s technikou zpět na 
základnu až v dopoledních hodinách následujícího dne. 
 A jelikož se doba posunula i v očkování proti 
koronaviru, tak většina členů naší výjezdové jednotky  
v těchto dnech již dokončuje přeočkování 2. dávkou vakcíny. 
Toto očkování nám podstatně ulehčí další fungování při 
zásazích, kdy už nebude potřeba mít na místě zásahu roušku 
či respirátor a zároveň se budeme moci vrátit k prezenčním 
účastem na výcvicích a školeních. 
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Charita Luhačovice                                           Mgr. Lenka Semelová, DiS.
 Tak jako každý rok vyjela Charita Luhačovice na 
pouť na Provodov - Maleniska. Mši v kostele Panny Marie 
Sněžné sloužil kaplan P. Jan Svozilek a zúčastnili se jí 
nejen naši klienti denního stacionáře, ale také jejich rodinní 
příslušníci,  zaměstnanci, dobrovolníci a přátelé, kteří  
s Charitou spolupracují.  
 Tuto naši malou charitní pouť pořádáme 
každoročně na počest Panny Marie, aby ochránila naše 
zdraví, náš domov a žehnala všem klientům po celý 
další rok. Po mši svaté jsme všechny přítomné pozvali 
na posezení na zahrádce Hostince na Maleniskách  
s občerstvením, opékáním špekáčků a dobrotami. 
Příjemnou atmosféru doplnil zpěv s harmonikou. Věříme, 
že naše pouť pomůže překonat nástrahy současného světa, 
nástrahy COVIDU-19 a nástrahy nepřátelství, které nás 
obklopují.
 Přejeme si, aby všichni naši klienti měli současnou 
část svého života šťastnou a příjemnou, za to se modlíme. 
Akce, kterých se účastní uživatelky a uživatelé, ale i rodinní 
příslušníci, přispějí k tomu, že svět se stává příjemnější, 
radostnější, bezpečnější a že nezůstanou doma samotní. 
Rádi uvítáme nové klienty do naší skupiny denního 

stacionáře, protože jsme si vědomi, že to ulehčí rodinným 
přílušníkům v osobním i profesním životě.
 Výlet se vydařil, počasí nám přálo a odjížděli jsme 
plní radosti s přáním, že se tu opět za rok sejdeme. 
 V případě zájmu o denní stacionář je možné si 
telefonicky  domluvit schůzku na telefonním čísle 
731 646 717 nebo se informovat na adrese: stacionar@
luhacovice.charita.cz. V současné době nabízíme volnou 
kapacitu. Jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou  
na naši uživatelku denního stacionáře  

paní  
Květoslavu Procházkovou,  

která zemřela krátce po svých 85. narozeninách.

Zaměstnanci Charity Luhačovice

Charitní pečovatelská služba Charity Luhačovice přijme  
terénní pečovatelku a pracovnici pro rozvoz obědů

Jedná se o terénní práci se seniory na Luhačovicku  
s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou (převážně ranní směny). 

Výše pracovního úvazku dle dohody, i na DPP či DPČ.
Nabízíme: 
• dobrý pracovní tým, zázemí stabilní organizace
• zaškolení a možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• zajímavou, pestrou a smysluplnou práci
• 5 týdnů dovolené.
Požadujeme:
• ochotu pracovat i v odpoledních a večerních hodinách (do 19 hodin)  
 a o víkendech dle domluvy
• aktivní řidič, ŘP sk. B
• kurz pracovníka v sociálních službách výhodou, je však možné 
 dodělat do 18 měsíců
• spolehlivost, samostatnost, bezúhonnost,
• sociální cítění pro práci se seniory a zdravotně postiženými.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 
Bližší informace podá: Mgr. Lenka Semelová, tel. 731 402 043.

V případě zájmu zašlete Váš životopis nebo dotaz na e-mail:   
lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, případně doručte  

na adresu: Charita Luhačovice, Hradisko 100, 763 26  Luhačovice. 

Knihovnice půjčují knihy již 30 let                                             

 K pozlovské knihovně bezpochyby 
patří knihovnice paní Olga Matulíková  
s paní Mgr. Jarmilou Hájkovou. Nejenom, že 
půjčují knihy, ale zároveň uspořádaly řadu 
výstav, soutěží a dalších akcí pro veřejnost. 
Je až neuvěřitelné, že s úsměvem na tváři 
se o knihovnu starají nepřetržitě 30 let. 
Děkujeme!
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Pozlovice a sv. Jan Nepomucký             Ing. Stanislav Jurák

 V letošním roce, přesněji 31. května 2021, uplynulo 
300 let od blahoslavení Jana Nepomuckého. Původně 
Jana či Johánka z  Pomuku, generálního vikáře pražského 
arcibiskupa, brutálně umučeného na rozkaz Václava IV. 
Jeho bezvládné tělo nechal svrhnout z dnešního  pražského 
Karlova mostu do Vltavy. Po 
jeho objevení byly ostatky  
s veškerou pompou uloženy do 
hrobu ve svatovítské katedrále 
na Pražském hradě. Z historie 
se sv. Jan Nepomucký stal 
symbolem – ochráncem stavěných 
mostů a spolu s Pannou Marií 
se objevuje na kamenných 
sloupech vztyčených ve městech 
a obcích na znamení díků, nejen  
v našich zemích, ale po celé 
Evropě. 
 I v Pozlovicích naši 
předkové vystavěli sochu  
sv. Jana Nepomuckého.  Je nyní 
umístěna u  hasičské zbrojnice 
v centru městyse. Plastika je 
zhotovena z jemnozrnného 
hořického pískovce.  V pravé ruce 
drží kovový kříž a v levé ruce 
knihu. Na hlavě má kovovou 
svatozář s pěti hvězdičkami. Socha je vysoká 180 cm, je 
sekaná technikou „šaurkou“, dláty a pastorkem. O volutový 
podsokl je opřen andílek „putti“ o velikosti 80 cm. Pod 

volutovým podsoklem a andílkem je profilovaná „plinta“  
a volutový sokl, složen ze tří dílů o výšce 2,5 m. V čele 
soklu je erb, kolem soklu je „balustráda“ ze čtvercových 
kuželek, profilovaného madla a dvou stupňů schodů, 
spojených ocelovými kramlemi. 

Podle zápisů a informací  
z Národního památkového ústavu 
je socha vedena ve Státním 
seznamu kulturních památek – je 
tedy památkově chráněna.
 Socha pochází z roku 
1774. Průběžné opravy proběhly 
v letech 1927, 2005 (kompletní 
oprava včetně posunutí z důvodu 
budování nové komunikace  
a chodníků). V měsíci květnu 
letošního roku byly odbornou 
firmou provedeny poslední 
udržovací práce (odstranění 
biovegetace, prachu, zpevnění 
kamene, vysprávky poškozených 
částí, celkový hydrofobizační 
nátěr, atd.). 
 Akce byla financována 
z rozpočtu obce (cca 35 tis. Kč) 
a byla symbolicky věnována 
letošnímu výročí „300 let od 

blahořečení sv. Jana Nepomuckého“. Půjdete-li kolem, 
určitě Vám připomene několika staletou historii. 

Ocenění pro naše dárce krve                 Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Dva naši spoluobčané Viktor Martinec a 
Leoš Gergela překročili v nedávné době úctyhodných 
40 bezplatných odběrů krve, za což obdrželi Zlatou 

medaili prof. MUDr. Jana Janského. Ještě více odběrů se 
podařilo nastřádat panu Petru Coufalíkovi, který dosáhl 
na úctyhodných 80 odběrů, za kterých obdržel uznání 
formou Zlatého kříže ČČK 3. třídy. Jmenovaní dárci začali  
s darováním krve již v 18 letech a průběžně se snaží krev 
4x ročně darovat.
 Mít na kontě již více než 40 nebo dokonce 80 
odběrů si zaslouží opravdu velký obdiv a uznání, a proto 

jim za obětavost poděkoval starosta, který zároveň dárcům 
předal dárkovou tašku a finanční poděkování. 
 Pokud byste se chtěli přidat k dárcům 

krve, podrobné informace naleznete např. na webu:  
www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve. Mimo záslužnou 
činnost, která zachraňuje lidské životy, jsou dárci krve 
za narůstající počet odběrů oceňováni, kdy od prvního 
odběru, který je oceněn krůpějí krve, se přes medaile prof. 
MUDr. Jana Janského, či Zlaté kříže ČČK mohou dostat 
k neuvěřitelné plaketě ČČK Dar krve – dar života za 250 
odběrů.

	

http://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2021

Radomír Nádvorník   70 let 
Bohuslav Krajča  70 let 
Pavel  Mikeska  70 let 
Vít Pinďák  80 let 
Helena  Bednaříková  80 let 
Marie Bobčíková  81 let 
Josef Horák  81 let 
František Pokorný  81 let 
Anna Hňupková  82 let 
Dušan Židek  84 let 
František Kolařík   85 let 
Jaroslava Kolářová  87 let 
Růžena Martincová  87 let 
Marie Černochová  88 let 
Bedřiška Matulíková  88 let 
Ludmila Bednaříková  93 let 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky

Natálie Málková 
Barbora Tesarčíková

Sňatky

Hana Peňázová a  Jiří Hrabal 
Petra Varaďová a Zdeněk Machů

Naše řady opustili

Ladislav Jurák  69 let 
Oldřich Ryška   73 let 
Věra Grimesová     94 let 
Květoslava Procházková     85 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 30. srpna 2021  
by se dožil 100 let pan

František Matulík  
- bratr Blesk. 

S láskou a úctou vzpomíná  
celá rodina.

Za tichou vzpomínku  
všem děkujeme.

Společenská kronika                                                                                       Romana Zemková

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.

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

tel: 577 113 071, mestys@pozlovice.cz.

Anketa - název nové ulice v lokalitě Vřésky

 V rámci jarního vydání Pozlovského občasníku jsme 
vyhlásili anketu na název nově vznikající, která se napojuje 
na ulici Řetechovská. Námětů od občanů se sešla celá řada. 
Od místopisných názvů, přes názvy odvozené od místních 
osobností až po různé kuriozity. Namátkou se jedná například 
o Vřésky, Za Humny, Záhumenská, Manželů Haluzových, 
V Zahradách, Sadová, Polní, Strýca Zachary, Františka 
Matulíka, Dr. Kolaříka, Na Vyhlídce, Kevina Schwantze, 
Franty Šťastného, Járy Cimrmana, Elišky ze Šternberka, 
Marie Terezie, Pátera Jana Mlčka, Slepice Zory, Mongolská 
nebo Okružní. 
 Na jednání zastupitelstva byly nakonec do druhého 
kola vybrány názvy:
 Vřésky  Za Humny  V Zahradách.
Nyní bychom Vás opět poprosili o hlasování prostřednictvím:
● webového formuláře https://1url.cz/eKMMx,
● emailové korespondence na mestys@pozlovice.cz,
● osobně na podatelně úřadu městyse Pozlovice,
● schránky úřadu na budově.
 Zastupitelstvo městyse následně i na základě 
doporučení hlasujících vybere konečný název nové ulice.

Společenské akce

●	2. července 
 Taneční zábava se skupinou Rocksoar

● 2. - 6. července 
 Pivní slavnosti na Rybářské chatě

● 25. července 
 Pouť ke sv. Anně 

http://www.pozlovice.cz
https://1url.cz/eKMMx

