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Začala	 válka,	 situace,	 kterou	 si	 těžko	 kdo	
z	 nás	 v	 dnešní	 době	 dovedl	 představit,	 umocněná	
její	 blízkostí	 a	 naší	 minulou	 negativní	 zkušeností	 
s	Ruskem,	které	ji	vyvolalo.	Ještě	před	pár	týdny	by	
si	na	to	nikdo	nevsadil,	 teď	je	tady,	tak	blízko	a	tak	
nečekaně,	že	se	z	toho	pořád	nemůžeme	vzpamatovat.	
Už	si	neklademe	otázku	proč,	asi	bychom	
na	ni	 stejně	 nenašli	 racionální	 odpověď,	
ale	 spíše	 co	 udělat	 na	 pomoc	 válkou	
zasažených	 obyvatel.	 Bez	 dlouhých	
okolků	přijímáme	uprchlíky	a	pomáháme	
fyzicky	 i	 materiálně.	 Nemáme	 čas	
přemýšlet,	řešíme	situaci	jako	záchranáři	
při	autonehodě,	co	nejdříve	je	třeba	učinit	
kroky	 na	 zabezpečení	 základních	 životních	 funkcí,	
potřeb,	další	 léčení	a	 rehabilitace	budou	následovat.	 
A	tady	se	dostáváme	k	dnešní	situaci.	Do	Pozlovic	jsme	
přijali	skupiny	lidí	z	okupované	Ukrajiny.	Obrovská	
vlna	 solidarity,	 jejíž	 součástí	 jsme,	 ale	 nemusí	
trvat	 věčně.	 Každodenní	 nové	 zprávy	 o	 průběhu	
válečného	 konfliktu	
neumožňují	 ani	
samotným	 běžencům	
se	 rozhodnout,	 zdali	 
a	kdy	se	vrátí.	Otázkou,	
kterou	 budeme	muset	
řešit,	 je	 jak	 dlouho	
setrvá	 současný	 stav,	
jaké	 další	 kroky	
budou	 následovat	 
v	případě,	že	se	vláda	
rozhodne	 nabídnout	
jim	možnost	 zaměstnání,	 podporu	 vzdělávání	 jejich	
dětí,	 integraci	 do	 naší	 společnosti.	 Větší	 města	 už	
mají	 s	 podobnými	 situacemi	 zkušenosti,	 navíc	 jsou	
plné	 různých	 národností	 a	 jejich	 obyvatelé	 se	 nad	
cizím	jazykem,	který	slyší	na	ulicích,	nepozastavují.		

My	se	budeme	muset	mnohému	přiučit	a	změnit	také	
svůj	názor	na	přistěhovalce.	

Moc	si	vážím	úsilí,	které	této	záchranné	akci	
věnujeme.	Vážím	si	 také	ale	 lidí,	kteří	u	nás	hledají	
úkryt	a	bezpečí	pro	své	blízké.	Útrapy,	které	zažívají,	
strach	z	budoucnosti,	který	je	sužuje,	obava	o	své	blízké	 

a	domov	na	Ukrajině	jim	nedá	spát.	Fyzické	 
a	finanční	vyčerpání	jejich	stav	zhoršují.	
V	naší	historii	najdeme	mnoho	podobných	
situací,	 kdy	 se	 naopak	 okolní	 státy	
postaraly	o	naše	rodiny	s	dětmi,	zejména	
v	 průběhu	 první	 a	 druhé	 světové	 války,	
následně	v	letech	1948	a	1968.
	 Moc	 bych	 si	 přál,	 aby	 naše	

solidarita	 a	 úcta	 k	 lidem,	 kteří	 nás	 požádali	 
o pomoc,	 setrvala	 a	 umožnila	 jejich	 začlenění	 do
našeho	 života,	 alespoň	 částečně,	 ať	 už	 ochotou
poradit,	 pomoci,	 střechou	 nad	 hlavou,	 úsměvem,
pochopením,	 trpělivostí	 přes	 vzájemné	 odlišnosti
a	 jazykovou	bariéru.	Odhoďme	případné	předsudky,

nás	 samotné	 to	
může	 vnitřně	 posílit,	
kulturně	 obohatit.	
Snažme	 se	 na	 lidech,	
kteří	nás	přišli	požádat	
o pomoc,	 hledat
hlavně	to	dobré.
	 Moc	 Vám	 všem	
děkuju	 za	 dosavadní	
nadšení	 a	 prosím	 
o Vaši	snahu	pomáhat
i	 nadále.	 Máme

příležitost	světu	i	sobě	ukázat,	že	umíme	zlu	společně	
čelit.

Děkuju	za	pomoc	Ukrajině!
Ing. Bohumil Vráblík, zastupitel městyse Pozlovice
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	 Veřejné osvětlení                                                                   Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

	 Jednoho	 dne	 jsem	 seděl	 do	 večera	 v	 kanceláři	 
a	při	pohledu	z	okna	jsem	si	všiml,	jak	se	rozsvěcují	lampy	
veřejného	osvětlení.	Najednou	mě	napadlo,	kolik	těch	lamp	
v	Pozlovicích	vlastně	máme?	Dalšího	dne	ráno	jsem	se	šel	
zeptat	Ing.	Juráka,	který	má	věc	pod	patronátem.	Ing.	Jurák	
vytáhl	pasport	veřejného	osvětlení	a	postupně	mi	ukázal,	
co	vše	se	změnilo	za	dobu,	co	na	úřadu	městyse	pracuje.	
Bylo	 toho	 opravdu	 hodně,	 
a	 tak	 jsem	 si	 vzal	 za	 úkol,	 že	
provedu	 aktualizaci.	 V	 ten	
moment	 jsem	netušil,	do	čeho	
jdu.	 Jelikož	 není	 možné	 při	
běžném	 pracovním	 zápřahu	
udělat	 aktualizaci	 v	 jednom	
zátahu,	 tak	 jsem	 si	 vždy	 
k	tomu	na	chvíli	sedl	a	konečně	
v	 únoru	 letošního	 roku	 jsem	
měl	 hotovo	 (než	 budete	
pokračovat	ve	 čtení,	 zkuste	 si	
tipnout,	kolik	těch	svítidel	v	městysi		Pozlovice	máme).
	 Očima	 přejíždím	 počet	 řádků	 a	 zastavím	 se	 
u	čísla	485	ks.	Je	to	moc,	nebo	málo?	Kliknu	do	kalkulačky	
a	 zjistím,	 že	 na	 jednoho	 obyvatele	 máme	 0,38	 svítidel.	
Zkusím	 pro	 zajímavost	 vyhledávač	 Google	 a	 najdu,	 že	 
v	Uherském	Brodě	mají	2	400	ks	svítidel,	což	je	0,14	svítidel	
na	 občana,	 Brno	 má	 cca	 41	 404	 ks	 svítidel,	 což	 je	 0,11	
svítidel	na	občana,	Karlovy	Vary	mají	8	200	ks	svítidel,	což	
odpovídá	0,17	svítidel	na	občana.	
	 Na	první	 pohled	 je	 patrné,	 že	obec	naší	 velikosti	 
(i	 z	 důvodu	 velkého	 počtu	 osvětlovacích	 bodů	 v	 okolí	
přehrady)	má	velké	množství	lamp	veřejného	osvětlení.	To	
znamená	zvýšené	nároky	na	údržbu	a	cenu	spotřebované	
elektriky.	 Pro	 zajímavost	 v	 roce	 2020	 jsme	 spotřebovali	

celkově	 za	 veřejné	 osvětlení	 94	 268	 kWh,	 což	 je	
finančně	 cca	 275	 tis.	 Kč.	 Na	 první	 pohled	 je	 patrné,	 že	
se	 jedná	 o	místo,	 kde	 je	možné	 hledat	 úspory	 a	 zároveň	
našim	 občanům	 zvyšovat	 komfort.	 Od	 roku	 2014	 bylo	 
v	 Pozlovicích	 umístěno	 již	 261	 úsporných	 LED	 svítidel,	
které	 mají	 průměrný	 příkon	 27	 W.	 Tedy	 za	 jednu	 noc	
spotřebují	 elektřinu	 za	 cca	0,8	Kč.	Naopak	 starší	 svítidla	

mají	 příkon	 od	 70	 do	 150	W,	
což	 znamená,	 že	 svítí	 cca	 za	
2,1	 až	 4,4	 Kč/noc.	 K	 ceně	 je	
samozřejmě	potřeba	připočítat	
i	náklady	na	údržbu.	
A	 jak	 vlastně	 osvětlení	 
v	 Pozlovicích	 funguje?	 
V	 Pozlovicích	 máme	 celkově	
12	 rozvaděčů,	 u	 kterých	
je	 umístěno	 soumrakové	
čidlo,	 které	 veřejné	 osvětlení	
spíná	 a	 vypíná.	 To	 je	 

i	 důvod,	 proč	 nenastává	 zapnutí	 veřejného	 osvětlení	 
v	celých	Pozlovicích	vždy	v	totožném	čase	a	proč	dochází	 
k	 poruchám/odstávkám	 např.	 pouze	 v	 jednotlivých	
oblastech	obce.	
	 I	 nadále	 plánujeme	 obnovu	 veřejného	 osvětlení	
v	 dalších	 částech	 městyse.	 V	 roce	 2021	 bylo	 obnoveno	
veřejné	 osvětlení	 v	 ulici	 Řetechovská.	 V	 letošním	 roce	
plánujeme	 doplnění	 5	 lamp	 v	 nové	 ulici	 Vřésky	 a	 dále	 
v	různé	fázi	projektu	je	rekonstrukce	osvětlení	v	části	ulic	
Pod	Větrníkem,	Ludkovická	a	Podhradská.
	 A	závěrem,	pokud	byste	chtěli,	je	možné	poruchy	
veřejného	 osvětlení	 nahlásit	 též	 prostřednictvím	 webu: 
https://www.pozlovice.cz/obcan/poruchy-verejneho-
osvetleni/.

Investiční akce v roce 2022                                                        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

	 S	 	 příchodem	 jara	 začíná	 pro	 stavební	 firmy	 
i	investory	sezóna.	V	Pozlovicích	v	letošním	roce	plánujeme	
především	rekonstrukci	autobusových	zastávek	Pozlovice,	
střed.	 V	 současné	 době	 probíhá	 veřejná	 zakázka,	 z	 níž	
by	 měl	 vzejít	 zhotovitel.	
Pokud	 se	 vše	 podaří,	
dojde	 při	 rekonstrukci	
k	 obnově	 autobusových	
zálivů,	 	 k	 opravě 
přilehlých		chodníků	včetně	
vybudování	 nové	 lávky	 pro	
pěší	k	ulici	Ludkovická,	což	
by	mělo	omezit	nebezpečné	
přecházení	 přes	 silniční	
most.	 Součástí	 stavby	 je	
zároveň	 demolice	 budovy	
bývalého	 minimarketu,	 na	
jehož	 místě	 vznikne	 nové	 veřejné	 parkoviště,	 a	 zároveň	
bude	 nově	 upraveno	 napojení	 ulic	Hlavní	 a	V	Dražkách. 
Během	 rekonstrukce	 bude	 taktéž	 vybudován	 parkovací	

pruh	 podél	 ulice	 Hlavní	 nad	 MŠ	 Pozlovice.	 Projekt	
navazuje	na	výhledovou	 akci	Ředitelství	 silnic	Zlínského	
kraje,	 které	 plánuje	 vybudování	 pilotové	 stěny	 ve	 směru	
k	 Luhačovicím,	 čímž	 dojde	 k	 sanaci	 pozvolného	 sesuvu.	

Zároveň	 by	 měl	 zhotovitel	
vybudovat	 chybějící	 lávku	
pro	pěší	u	hasičárny	na	ulici	
Řetechovská.
	 Nejedná	 se	 o	 jedinou	
připravovanou	 investici,	
chystáme	 další	 investiční	
akce,	 jejichž	 zahájení	 bude	
záviset	 od	 případného	
získání	 dotací.	 Jedná	 se	 
o	 rekonstrukci	 ulic	 Nivy	 I	 
a	II,	zpevněné	plochy	okolo	
MŠ	 Pozlovice	 a	 v	 lokalitě	

Vega,	 kde	 plánujeme	 realizaci	 propustných	 propustných	
povrchů.	Nicméně	s	realizací	uvedených	akcí	spíše	počítáme	
až	v	roce	2023.

https://www.pozlovice.cz/obcan/poruchy-verejneho-osvetleni/
https://www.pozlovice.cz/obcan/poruchy-verejneho-osvetleni/
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Ptáte se starosty                                                        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Otázka:	Starosto,	proč	je	na	mostě	u	hasičárny	v	současné	
době	 omezení	 hmotnosti	 pro	 projíždějící	 vozidla,	 
v	minulosti	to	tak	přeci	nebylo?
Odpověď:	Před	samotnou	rekonstrukcí	mostu	jsme	nechali	
provést	 podrobnou	 diagnostiku	 mostní	 konstrukce,	 která	
byla	i	podkladem	pro	statický	výpočet.	Na	základě	výpočtů	
bylo	 zjištěno,	 že	 normální	 zatížitelnost	 mostu	 byla	 před	
rekonstrukcí	 12	 tun,	 výhradní	 zatížitelnost	 (tzv.	 jediné	
vozidlo)	18	tun	a	maximální	zatížitelnost	na	nápravu	9	tun.	
Rekonstrukcí,	 která	 zahrnovala	 mimo	 jiné	 novou	 izolaci	 
a	nový	mostní	svršek,	došlo	ke	zvýšení	únosnosti	na	22	tun	
s	výhradním	zatížením	jednoho	vozidla	31	tun.	Abychom	
dosáhli	 normových	 hodnot,	 které	 by	 znamenaly,	 že	 by	
most	 nemusel	 být	 označen	 dopravním	 omezením,	 musel	
by	 se	 realizovat	 most	 nový	 za	 podstatně	 vyšší	 náklady.	
Pro	 zajímavost	 dopravní	 omezení	 se	 vyznačuje	 pro	
normální	zatížitelnost	menší	než	26	 tun	nebo	u	výhradní	
zatížitelnosti	 pod	 48	 tun.	 Tedy	 již	 v	 minulosti	 mělo	 být	
na	mostě	 instalováno	 dopravní	 značení,	 které	 zde	 ovšem	
chybělo.

Otázka:	 Poslední	 dobou	 pozoruji	 zvýšený	 počet	 aut	
parkujících	 na	 chodníku,	 osob	 překračujících	 povolenou	
rychlost	 v	 obci,	 auta	 jezdící	 do	 jednosměrky,	 těžká	 auta	 
s	nákladem	dřeva	zbytečně	ničící	místní	komunikace.	Řeší	
to	někdo?	Váží	někdo	toto	auto?
Odpověď:	Parkování	osobních	automobilů	na	chodníků	je	
bohužel	nešvar	v	mnoha	městech	 i	obcích	včetně	 té	naší.	
Některé	řidiče	jsme	na	to	upozornili	ústně	nebo	vzkazem	
umístěným	za	stěračem	předního	skla:

ovšem	mnohdy	 bez	 pozitivního	 efektu.	 Souhlasím	 s	 tím,	
že	 parkování	 na	 chodnících	 je	 špatné.	 Chodníky	 nemají	
dostatečnou	 únosnost	 a	 z	 tohoto	 důvodu	 se	 v	 nich	 často	
začnou	 vytvářet	 nerovnosti,	 ve	 kterých	 stojí	 voda,	 což	
pak	vede	k	nutnosti	oprav,	nepohodlí	chodců	se	zvýšeným	
rizikem	vzniku	úrazů.	Ještě	horší	je,	že	při	jízdě	s	kočárkem	
musí	 člověk	 auto	 obvykle	 objet	 po	 přilehlé	 komunikaci,	
což	je	často	v	naprosto	nevhodném	místě	bez	dostatečných	
rozhledů.	 No	 a	 pokud	 by	 po	 chodníku	 jel	 vozíčkář,	 tak	
by	byl	vyloženě	v	pasti.	U	dalších	zmíněných	dopravních	
přestupků	 je	 potřeb	 brát	 v	 potaz,	 že	 městys	 Pozlovice	
nemá	 zřízenou	 městskou	 policii.	 Není	 to	 pro	 obec	 naší	
velikosti	 ani	 finančně	 možné.	 Stav	 celostátní	 Policie	
ČR	 je	 dlouhodobě	 personálně	 poddimenzován	 a	 místní	
oddělení	 v	Luhačovicích	 řeší	 primárně	 akutní	 záležitosti.	 
V	případě	nespokojenosti	s	činností	Policie	ČR	Vám	obecně	
doporučuji	 obrátit	 se	 přímo	 na	místní	 oddělení,	 které	 by	
mohlo	 řešit	 některé	 z	 Vámi	 zmíněných	 bodů.	 Doprava	
přes	 Pozlovice	 je	 po	 veřejně	 přístupných	 komunikacích	 
a	nevidím	nástroj,	jak	tranzitní	dopravu	(např.	dřeva)	omezit.	
Těžká	nákladní	doprava	by	v	Pozlovicích	neměla	projíždět	
s	ohledem	na	únosnost	mostu	u	zastávky	Pozlovice,	střed,	
která	je	zde	zvýrazněna	dopravním	značením.

Otázka:	 Zarazilo	 mě	 množství	 výkalů	 po	 lidských	
mazlíčcích,	které	se	povalují	nejenom	ve	veřejné	zeleni,	ale	
často	i	na	chodnících.	Pocházím	z	Jeseníků,	kde	to	vyřešili	
trojnásobným	zdražením	poplatku	za	psy.	
Odpověď:	Je	to	přesně	rok,	kdy	jsem	psal	do	Pozlovského	
občasníku	 článek	 ohledně	 úklidu	 psích	 exkrementů.	 
V	Pozlovicích	 jsme	 na	 podporu	 úklidu	 umístili	 po	 vzoru	
měst	sáčky	na	psí	exkrementy.	Nicméně	i	dle	názoru	mnoha	
lidí	se	stav	vůbec	nezlepšuje.	Bude	na	novém	zastupitelstvu,	
jestli	 se	 rozhodne	 výrazně	 zvednout	 poplatek	 ze	 psů.	
Majitelé,	 zkuste	 prosím	 být	 ohleduplní	 vůči	 svému	 okolí	 
a	uklízejte	po	svých	psích	miláčcích!	I	Vám	často	vadí	jiné	
nešvary	v	obci	(parkování	na	chodcích,	topení	nevhodným	
palivem	 atd.).	 Pokud	 by	 každý	 začal	 sám	 u	 sebe,	 tak	 se	
prostředí,	ve	kterém	žijeme	zlepší.	

Otázka:	 Jizvou	 na	 katastru	 městyse	 Pozlovice	 jsou	
zdevastované	 objekty	 (tzv.	 brownfieldy).	 Jedná	 se	 např.	 
o	 bývalé	 hotely	 Voroněž,	 Niva	 nebo	 Záhorovský	 nebo	
bývalý	areál	JZD.	Dá	se	s	tím	něco	dělat?	
Odpověď:	 Souhlasím	 s	Vaším	 názorem,	 že	 výše	 zmíněné	
objekty	jsou	skvrnou	na	našem	katastru.	Nejprve	je	dobré	
zmínit,	 že	 žádný	 z	 objektů	 není	 ve	 vlastnictví	 městyse	
Pozlovice.	 A	 co	 se	 s	 tím	 dá	 dělat?	 Pokud	 to	 vezmeme	
postupně.	V	místě	bývalého	areálu	JZD	se	nyní	zpracovává	
územní	 studie	 na	 revitalizaci	 celého	 areálu.	 Dle	 územní	
studie	 by	 zde	 měly	 vzniknout	 rodinné	 a	 bytové	 domy.	
Bývalý	hotel	Záhorovský	má	nového	majitele,	který	započal	

Vážený vlastníku osobního vozidla,

žádáme Vás, abyste své osobní vozidlo neparkoval 
na tomto místě. Porušuje tím zákon č. 361/2000 Sb.,  
o silničním provozu, znesnadňujete nám zimní údržbu a 
vytváříte potenciální nehodové místo. Pro parkování svého 
vozidla využijte vlastní pozemky nebo parkoviště. V případě 
neuposlechnutí této výzvy budeme nuceni řešit nastalou 
situaci s Policií ČR.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta
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projekční	 práce	 na	 revitalizaci	 území.	 Stávající	 objekty	
budou	zdemolovány	a	vyroste	zde	nové	ubytovací	zařízení;	
v	tomto	případě	se	snažíme	při	jednání	s	vlastníky	výstavbu	
usměrňovat,	aby	se	eliminovaly	případné	negativní	dopady	
na	areál	Luhačovické	přehrady.	Co	se	týče	bývalých	hotelů	
Voroněž	 a	Niva,	 zde	 je	 bohužel	 situace	 statická.	Nevíme	 
o	 žádném	 posunu	 směrem	 k	 revitalizace	 těchto	 lokalit.	
Městys	 Pozlovice	 bohužel	 nemá	 sám	 účinné	 páky,	 jak	
situaci	 zvrátit.	 Nicméně	 jsme	 požádali	 Stavební	 úřad	 
v	Luhačovicích,	aby	dle	svých	pravomocí	vyzval	vlastníky	
k	nápravě	dle	§	135	stavebního	zákona.	Zároveň	proběhla	
jednání	 s	 agenturou	 CzechInvest,	 která	 se	 snaží	 nabízet	
brownfieldy	pro	možné	podnikatelské	využití.	

Quo vadis, Evropo?                                                      Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

	 Po	delší	době	jsem	si	šel	zahrát	fotbal.	Seděl	jsem	
na	střídačce	a	bavil	jsem	se	s	kamarádem	vojákem	o	krizi	
na	Ukrajině.	Říkali	jsme	si,	že	by	se	musel	Putin	zbláznit,	
aby	 na	 Ukrajinu	 opravdu	 zaútočil.	 Bohužel	 za	 týden	 už	
jsme	 na	 sebe	 nevěřícně	 hleděli.	 Osobně	 jsem	 si	 neuměl	
představit,	že	válka	může	být	 tak	blízko	–	vždyť	 je	 to	za	
humny.	Útok	zároveň	nastartoval	velkou	uprchlickou	vlnu	
a	 naší	 morální	 povinností	 je	 bezbranným	 lidem	 pomoci.	
Ostatně	i	v	naší	národní	historii	nalezneme	několik	případů,	
kdy	řada	našich	občanů	utekla	do	zahraničí	před	válkou	či	
pronásledováním.
	 Nedlouho	po	zahájení	války	na	Ukrajině	dorazila	
uprchlická	vlna	 i	k	nám	do	Pozlovic.	V	den	psaní	článku	
bylo	 v	 Pozlovicích	 82	 uprchlíkům,	 kteří	 svůj	 dočasný	
domov	našli	v	lázeňském	domě	Hubert	a	ve	farní	budově.	
Nota	 bene	 většinou	 se	 jedná	 o	 ženy	 a	 děti.	 Zároveň	
stát	 připravuje	 ubytování	 až	 pro	 150	 uprchlíků	 v	 rámci	
Vzdělávacího	zařízení	Přehrada.	

	 I	 v	 našem	 okolí	 se	 zvedla	 vlna	 solidarity.	 Řada	
z	 občanů	 nabídla	 finanční,	materiálovou	 či	 jinou	 pomoc.	
Ředitel	 ZŠ	 Pozlovice	 již	 přijal	 do	 výuky	 okolo	 10	 dětí.	
Dovolil	bych	si	 touto	cestou	poděkovat	všem,	kteří	 se	 již	
rozhodli	nezištně	pomoci.	
	 Nicméně	pomoc	bude	potřeba	i	v	dalších	týdnech	
a	 měsících	 a	 není	 od	 věci	 své	 síly	 a	 možnosti	 rozložit	 
v	čase.	Pokud	chcete	pomoci,	je	dobré	kontaktovat	například	

Charitu	 sv.	 Rodiny	 v	 Luhačovicích,	 která	 si	 vzala	 pod	
křídla	zejména	 synchronizaci	materiálové	pomoci.	Pokud	
byste	měli	možnost	některé	z	uprchlíků	(byť	krátkodobě)	
zaměstnat,	 neváhejte	 zavolat	 na	 úřad	 městyse	 Pozlovice,	
abychom	Vaši	nabídku	mohli	předat	dále.	Uprchlíci	se	často	
ptají	právě	na	práci,	aby	byli	schopni	se	postavit	na	vlastní	
nohy	a	nebyli	dlouhodobě	závislí	na	pomoci	ostatních.
	 Válka	 na	 Ukrajině	 vyvolává	 u	 mnohých	 z	 nás	
úzkost,	pocit	zmaru,	zlost	či	strach,	že	se	Putin	nezastaví.	
Tyto	či	jiné	emoce	jsou	v	současné	situaci	normální	lidskou	
reakcí,	 která	 nám	 pomáhá	 se	 situací	 vyrovnat.	 Nebojme	
se	tyto	vlastní	emoce	pojmenovat,	abychom	je	mohli	lépe	
ovládnout	 a	 zapojit	 racionální	 přístup.	 Také	 je	 důležité	
nepodléhat	dezinformacím	a	válečné	propagandě,	současně	
se	 nenechme	 zbytečně	 psychicky	 oslabovat.	 Je	 vhodné	
přijímat	informace	jen	z	ověřených	zdrojů,	zprávy	sledovat	
sice	pravidelně,	ale	ne	permanentně.	Sami	si	dejme	pozor	
na	 to,	abychom	sami	např.	na	sociálních	sítích	 (byť	 třeba	
nevědomky)	 nešířili	 paniku	 či	 dezinformace.	 Protilátkou	
proti	úzkosti	a	nejistotě	může	být	nepochybně	právě	naše	
vlastní	aktivita	a	pomoc	druhým.
	 O	válce	bychom	měli	mluvit	i	s	dětmi.	Předávejme	
jim	 informace	 přiměřené	 jejich	 věku	 a	 se	 zachováním	
určitých	pravidel.	Je	důležité	vyjádřit	jim	fyzickou	i	emoční	
podporu,	obejmout	je,	posílit	jejich	pocit	bezpečí	a	připravit	
se	na	 rozhovor.	Uznat	obavy	dítěte	a	dát	mu	prostor,	 aby	
mluvilo	o	 svém	strachu.	Dítě	 se	může	vyjádřit	 také	hrou	
nebo	kresbou.	Důležité	je	nepřenášet	na	děti	vlastní	obavy,	
ale	udržovat	jejich	aktivity	a	běžný	režim,	polevit	dočasně	
v	 nárocích	 na	 výkon.	 Mysleme	 na	 to,	 že	 děti	 vnímají,	 
o	čem	se	baví	dospělí	nad	jejich	hlavami	a	co	běží	v	televizi.	
Některé	děti	mohou	být	válkou	více	zasaženy,	buďme	proto	
citliví.
	 Řadu	 z	 nás	 naštvalo	 zdražování	 například	
benzínu	nebo	nafty.	Ale	važme	si	více	než	jindy,	že	žijeme	 
v	bezpečné	zemi.	Lidé,	kteří	k	nám	přicházejí,	se	bohužel	
často	 ani	 nebudou	mít	 kam	vrátit,	 protože	 jejich	domovy	
jsou	zničené.
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Místní poplatky                                                             Romana Zemková
	 Říká	 se,	 že	 opakování	 je	 matka	 moudrosti.	 
Z	 toho	důvodu	mi	 dovolte,	 abych	 zde	 shrnula	 povinnosti	
vyplývajících	 z	 obecně	 závazných	 vyhlášek	 o	 místních	
poplatcích	 a	 nařízeních,	 které	 byly	 vydány	 v	 Městysi	
Pozlovice	 a	 jsou	 v	 této	 chvíli	 účinné.	 Veškerý	 obsah	
Obecně	závazných	vyhlášek	najdete	na	stránkách	Městyse	
Pozlovice	www.pozlovice.cz	→	ÚŘAD	→-		VYHLÁŠKY
	 „Obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 4/2021	 o	 místním	
poplatku	 za	 obecní	 systém	 odpadového	 hospodářství“	 
s	platností	od	1.1.2022	se	týká	těch	poplatníků	(čl.2),	kteří	
mají	 v	 městysi	 přihlášen	 trvalý	 pobyt	 nebo	 zde	 vlastní	
nemovitou	věc	–	např.	chatu,	rodinný	dům	či	byt	a	v	této	
nemovitosti	 není	 přihlášena	 k	 trvalému	 pobytu	 žádná	
fyzická	osoba.	Úlevu	od	poplatku	má	osoba	mladší	 6	 let	
a	osoba	starší	70-ti	let	(stav	k	1.1.	daného	roku).	Sazba	činí	
600,-	Kč	na	osobu	s	trvalým	pobytem	v	městysi/rok	nebo	
600,-	Kč	 za	 nemovitost/rok,	 ve	 které	 není	 hlášena	 žádná	
osoba	 s	 trvalým	 pobytem.	 Zavedená	 „Pravidla	 programu	
za	 účelem	 eliminace	 produkce	 komunálního	 odpadu	 
a	motivace	 k	 jeho	 třídění“	 je	 samostatně	 vytvořena	 jako	
příloha	vyhlášky	č.	4/2021	a	vede	k	tomu,	aby	se	poplatníci	
snažili	třídit	odpad	co	možná	nejefektivněji.	Z	toho	důvodu	
tzv.	 žetonový	 systém	zůstal,	 osoba	platící	 (poplatník)	má	
nárok	na	4	ks	žetonů	v	rámci	zaplaceného	poplatku	600,-	
Kč	 za	 osobu/rok.	 Pokud	 se	 mu	 žetonů	 nedostává,	 může	
si	 je	 přikoupit	 za	 cenu	 40,-	 Kč/ks.	 Více	 informací	 bylo	
zveřejněno	v	Pozlovském	občasníku	Zima	2021.	Splatnost	
poplatku:	do	1.4.	příslušného	roku.
	 „Obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 2/2019	 o	 místním	
poplatků	 ze	 psů“	 –	 zakládá	 povinnost	 držitele	 psa	 (Čl.	 2	
odst.	1)	ohlásit	poplatkovou	skutečnost	do	15	dnů	ode	dne,	
kdy	se	pes	stal	starším	tří	měsíců	(Čl.3	odst.1),	a	to	se	týká	 
i	 osoby,	 která	 je	 od	 poplatku	 osvobozena	 (Čl.	 6	 odst.2).	
Taktéž	je	nutno	psa	odhlásit	=	zánik	poplatkové	povinnosti	
(Čl.	3	odst.	1).	Výše	poplatku	je	řešena	v	článku	Čl.	4	odst.	1	
a	je	stanovena	na	částku	300,-	za	1.	psa	a	za	dalšího	psa	400,-	
Kč.	Pro	osoby	starší	65	let	je	částka	za	psa	či	psy	stanovena	
na	částku	200,-	za	1	psa,	pro	osoby	v	lokalitách	samota	na	
50,-	 za	 psa	 a	 i	 za	 každého	dalšího.	 Příslušný	 formulář	 je	 
k	dispozici	na	Úřadě	městyse	Pozlovice.	Splatnost	poplatku	
do	31.3.	Vyhláška	se	 týká	všech	osob,	 i	když,	 jak	někteří	
tvrdí,	se	psem	nikam	nechodí.	
	 Další	 vyhláškou	 je	 „Obecně	 závazná	 vyhláška	 
č.	1/2021	o	místním	poplatku	z	pobytu“,	která	se	týká	osob	

provozujících	 ubytování,	 ať	 už	 v	 soukromí,	 v	 chatách,	
hotelích,	penzionech.	 	Pro	ubytované	osoby,	které	nemají	 
v	městysi	Pozlovice	trvalý	pobyt	a	zdržují	se	zde	nejvýše	
60	 po	 sobě	 jdoucích	 kalendářních	 dnů	 (Čl.	 2).	 Mezi	
povinnosti	 plátce	 patří:	 ohlásit	 tuto	 skutečnost	 (Čl.	 3),	
evidovat	 ubytované	 hosty	 v	 evidenční	 knize	 a	 dodržovat	
náležitosti	 evidence	 (Čl.	 4),	 vybrat	 poplatek	 a	 odvést	
správci	místního	poplatku	ve	výši	30,-	Kč	za	osobu/den	(Čl.	
5),	splatnost	poplatku	je	do	15	dnů	následujícího	měsíce	(Čl.	
6).	Výjimky	 jsou	uvedeny	 samostatně	 v	Čl.	 7	 předmětné	
vyhlášky	č.	1/2021	–	Osvobození,	kdy	např.	tomuto	poplatku	
nepodléhají	osoby	mladší	18-ti	let.	Ostatní	osoby	ve	věkové	
skupině	nad	18	 let	 nejsou	od	poplatku	osvobozeny	 (např.	
pracovní	cesty	zaměstnanců).
	 „Obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 2/2021	 o	 místním	
poplatku	 za	 užívání	 veřejného	 prostranství“	 stanoví	
povinnost	ohlásit	Úřadu	městyse	Pozlovice	(Čl.	4	odst.	1)	
užívání	 veřejného	 prostranství	 např.	 v	 případě	 umístění	
dočasných	 staveb,	 umístění	 stavebního	 materiálu	 na	
pozemku	městyse	Pozlovice,	umístění	zařízení	pro	prodej	
ovoce,	 zeleniny.	 Dále	 pak	 provádění	 výkopových	 prací,	
umístění	lunaparku,	reklamního	zařízení,	umístění	skládek	
apod.	 	 Jednotlivé	 sazby	 jsou	 uvedeny	 v	 Čl.	 5	 –	 Sazba	
poplatku.	 Samostatným	 „Nařízením	městyse	 č.	 3/2021	 je	
Tržní	řád“,	který	řeší	plochy	vyčleněné	pro	prodej	v	městysi	
a	na	Luhačovické	přehradě	a	umístění	lunaparků	v	městysi.
	 „Nařízení	městyse	Pozlovice	č.	3/2020“	vymezuje	
oblasti	 městyse,	 ve	 kterých	 lze	 místní	 komunikaci	 nebo	
jejich	 určené	 úseky	 užít	 ke	 stání	 silničních	 motorových	
vozidel	jen	za	sjednanou	cenu.	Jedná	se	o	odstavnou	plochu	
„U	 Hráze“,	 „Nad	 Přehradou“	 a	 „U	 Kempu“,	 jenž	 jsou	
zpoplatněny	dle	ceníku	uvedeného	v	předmětné	vyhlášce.
	 V	„Obecně	závazné	vyhlášce	č.	2/2015	o	místních	
poplatcích“	 je	 řešena	 problematika	 poplatku	 za	 povolení	 
k	vjezdu	s	motorovým	vozidlem	do	vybraných	míst	a	částí	
měst,	 jejichž	vjezd	je	zakázán	dopravní	značkou	č.	B11	–	
Zákaz	 vjezdu	 všech	motorových	 vozidel	 –	 s	 dodatkovou	
tabulku	č.	E12-Vjezd	na	povolení	Úřadu	městyse	Pozlovice.	
Jedná	se	o	lokalitu	Luhačovická	přehrada,	která	se	nachází	 
v	ochranném	pásmu	přírodních	léčebných	lázní	Luhačovice.
	 Obecně	 závazná	 vyhláška	 č.	 4/2012	 o	 místních	
poplatcích	 řeší	 poplatek	 za	 zhodnocení	 stavebního	
pozemku	možností	jeho	připojení	na	stavbu	vodovodu	nebo	
kanalizace.

Víceúčelové hřiště u MŠ pro veřejnost                                                      Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
	 V	 průběhu	 letošního	 roku	 chystáme	 po	 dohodě	 
s	 SK	 Pozlovice	 změnu	 organizace	 víceúčelového	 hřiště	 
u	MŠ.	Primárně	půjde	o	otevření	hřiště	veřejnosti,	kdy	nyní	
hledáme	optimální	model	 provozu.	 Jednou	 z	možností	 je	
pravidelně	 rezervovaný	čas	pro	veřejnost	 (např.	čas	14	až	
16	 hodin).	 Druhou	 možností	 je	 celkové	 otevření	 hřiště,	 
u	kterého	ovšem	řešíme	model	soukromých	rezervací	(např.	
tenis)	a	ochranu	před	vandalismem.	O	provozním	modelu	
Vás	budeme	informovat	v	průběhu	jara.
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Pojďte, děti, pojďte dál, máme ve školce karneval!      Mgr. Petra Brostíková

	 Nastalo	období	karnevalů	a	maškarních	bálů	a	tak	
ani	ve	školce	jsme	nemohli	toto	téma	vynechat.	Jsme	moc	
rádi,	že	 letos	 si	mohla	každá	 třída	naší	 školky	po	dlouhé	
době	opět	uspořádat	karneval.	Hned	po	jarních	prázdninách	
nás	 ve	 školce	 navštívil	 balonkový	 klaun.	 Připravil	 si	 pro	
nás	veselé	vystoupení,	kterému	děti	nejenom	přihlížely,	ale	
zároveň	se	staly	 jeho	součástí.	 	Během	celého	vystoupení	
nechyběl	dětem	úsměv	na	 tváři.	Největší	úsměv	 jim	však	
klaun	vykouzlil	na	závěr,	když	dostal	každý	balonek	podle	
svého	 přání.	 Tímto	 vystoupením	 jsme	 se	 všichni	 naladili	
na	karnevalovou	atmosféru	a	celý	týden	se	tedy	nesl	v	jeho	
duchu.	Děti	nejenom	tvořily	krásnou	výzdobu	tříd	a	šaten,	ale	
zároveň	se	seznámily	s	pojmy	fašank,	masopust,	zazpívali	
jsme	 si	 ,,fašankové“	 písničky,	 zatancovaly	 s	 medvědem,	
zkrátka	všechny	aktivity	se	pojily	s	karnevalem,	fašankem	
neboli	masopustem.	
	 Vyvrcholením	 všeho	 byl	 karneval,	 který	 si	
uspořádala	 každá	 třída	 naší	 školky.	 V	 den	 „D“	 do	 tříd	
přicházely	děti	v	krásných	maskách.	Některé	byly	dokonce	
ručně	vyrobené,	 takže	si	zasloužily	velký	obdiv.	Od	rána	
se	soutěžilo,	rejdilo,	tančilo	a	mlsalo	občerstvení,	které	pro	
děti	připravili	 rodiče.	Třídami	se	nesla	úžasná	atmosféra,	
plná	dětského	smíchu,	radosti	a	spokojenosti.	A	jak	 to	na	
každém	karnevale	chodí,	nechyběla	ani	promenáda	masek.	
Všichni	si	zasloužili	odměnu	a	diplom	či	medaili	za	krásnou	

masku.	Děti	si	tedy	užily	den	po	všech	stránkách.	Některým	
bylo	 dokonce	 líto,	 že	 karneval	 skončil,	 tak	 přišly	 ještě	 
i	druhý	den	do	školky	v	masce.	Všichni	jsme	moc	rádi,	že	
se	karneval	ve	všech	třídách	vydařil	a	naplnil	tak	očekávání	
všech	dětí.	Nyní	se	budeme		těšit	na	další	podobnou	akci	☺.
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Malí architekti a projektanti         Mgr. Kateřina Tylečková
	 Žáci	 ze	 základní	 školy	 v	 Pozlovicích	 se	 v	 únoru	
zúčastnili	zajímavého	projektového	dne	s	názvem	Řemeslo	
pomáhá.	V	úvodu	projektu	se	dozvěděli	mnoho	nového	ze	
stavebního	deníku	mladých	architektů	a	stavebních	mistrů.	
Zabývali	se	minulostí	stavebních	řemesel	a	nahlédli	také	do	
blízké	budoucnosti.	Dostali	odpovědi	na	různorodé	otázky,	
jako	 například:	 Z	 čeho	 se	 stavělo	 v	minulosti?	V	 jakých	
domech	bydleli	naši	předci?	Co	dělá	architekt,	projektant,	
stavební	mistr	či	tesař?
	 Po	 teoretické	 části	 děti	 zapojily	 svou	 fantazii	 
a	představivost	a	postavily	si	z	lepenky,	papíru	a	přírodních	
materiálů	své	vlastní	město,	ve	kterém	by	se	jim	dobře	žilo.
	 Nejdříve	 si	 žáci	 rozdělili	 role	 architektů,	
projektantů,	zedníků,	stavebních	techniků	a	dalších	profesí,	
které	 jsou	 při	 stavbě	 domů	 podstatné.	 Potom	 si	 vybrali	
jednotlivé	 budovy,	 které	 jsou	 pro	 město	 nebo	 vesnici	
důležité:	 školu,	 školku,	 obytné	 domy,	 nákupní	 centrum	 
a	ostatní.
	 Praktická	 část	 projektu	 děti	 nejvíce	 bavila	 
a	z	 jednotlivých	budov	 tak	pomalu	začalo	vznikat	krásné	
městečko	s	okolními	lesy	a	sportovišti.		
	 Celý	 projekt	 byl	 zaměřen	 na	 podporu	 řemesel.	
Rozvíjel	 u	 dětí	 kreativitu,	 komunikaci,	 vzájemnou	
spolupráci	 a	 inspirování	 se	 přírodou.	 Vycházel	 z	 našich	
tradic	a	motivoval	žáky	k	technickým	činnostem,	které	jsou	
spojeny	s	jednotlivými	řemesly.		
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V nouzi opravdu poznáš pří(á)tele...         Fany Pechoušová
	 Už	 loni	 jsem	přemýšlela,	že	bych	do	podzimního	
čísla	Pozlovického	občasníku	napsala	pár	řádků	o	tom,	jak	
v	nouzi	poznáš	pří(á)tele,	ale	souběh	okolností	 i	pocit,	že	
je	 to	 asi	 tímto	 způsobem	nepatřičné,	mě	 od	 té	myšlenky	
odvedly.	 Nakonec	 jsem	 poděkovala	 všem,	 kterých	 se	 to	
týkalo	„jenom”	osobně	s	dobrým	pocitem,	že	si	stále	mezi	
sebou	umíme	nezištně	pomáhat,	a	to	i	v	případě,	že	se	třeba	
někdy	ani	osobně	neznáme.	Jenže	ani	se	nesešel	rok	s	rokem	
a	byli	jsme	s	manželem	v	podobné	situaci	a	nezištná	pomoc	
nám	 byla	 opět	 bez	 řečí	 nabídnuta	 a	 dokonce	 poskytnuta	 
v	daleko	větší	míře	než	by	jsme	si	dovolili	doufat!	A	o	čem	
že	je	vlastně	řeč?	
	 Vloni	 si	 při	 banální	 chůzi	 kolem	 domu	 manžel	
přivodil	 rupturu	 lýtkového	 svalu,	 která	 ho	 nakonec	
vyřadila	 z	 „běžného”	 života	 na	 3	měsíce	 :(	 .	 Běžného	 je	 
v	uvozovkách	schválně,	protože	on	to	zas	tak	„běžný”	život	
není,	 když	 já	 jsem	 už	 drahnou	 řádku	 let	 invalidní	 kvůli	
roztroušené	 skleróze	 a	 každodenně	 jeho	 péči	 a	 pomoc	
potřebuji.	 Samozřejmě,	 že	 se	 snažím	 být	 co	 nejmíň	 „na	
obtíž”,	ale	bohužel	je	rok	od	roku	stále	víc	a	víc	věcí,	které	
vůbec	nebo	bez	pomoci	nezvládnu.	Někdy	to	jsou	pro	okolí	
třeba	 jen	 zdánlivé	 maličkosti,	 kterých	 si	 ani	 nevšimne,	
ale	 pro	mě	nebo	kohokoliv	v	podobné	 situaci	 je	 to	 velký	
problém.	Takže	po	prvotním	strachu	o	milovaného	člověka	
a	jeho	zdraví	se	dostavila	najednou	paniku	z	toho,	co	bude	
dál?	Jak	zvládnu	přinést	do	bytu	větší	nákup?	Jak	se	o	něj	
i	sebe	postarám	a	k	tomu	každý	den	uvařím?	Jak	to	či	ono	
zvládnu,	když	už	to	vlastně	kratší	či	delší	dobu	sama	bez	
něj	 nedokážu?	 Přiznám	 se,	 že	 si	 nerada	 říkám	 o	 pomoc,	
protože	 za	 ty	 roky	 nemoci	 jsem	 se	 setkala	 se	 spoustou	
negativních	 reakcí	 a	 to	mě	 naučilo	 spoléhat	 se	 co	 to	 jde	
na	 sebe	 a	 pak	 kdyžtak	 na	 své	 nejbližší.	 Jenže	 syn	 bydlí	
a	 pracuje	 daleko,	 takže	 každodenní	 pomoc	 z	 jeho	 strany	
nepřipadala	a	ani	nepřipadá	v	úvahu,	byť	by	sebevíc	chtěl	

(už	i	tak	nám	vykrývá	spoustu	věcí	minimálně	ob	víkend).	
Proto	jsem	byla	velmi	mile	překvapena	okamžitou	nabídkou	
fyzické	pomoci	od	sousedů	z	bytu	vedle	 i	dvou	bytů	nad	
námi.	 K	 tomu	 jsem	 zkusila	 zavolat	 na	 obec	 o	 radu	 jak	 
a	kde	bych	mohla	zajistit	aspoň	na	pár	prvních	dnů	obědy,	
když	ještě	nejsme	senioři	(myslela	jsem	si,	že	školní	jídelny	
vaří	kromě	dětí	pouze	pro	seniory)	a	od	místostarosty	jsem	
dostala	kontakt	na	pro	nás	neznámou	p.	Žmolíkovou,	která	
nám	 s	 kolektivem	 školkové	 jídelny	 bez	 váhání	 zajistila	
obědy	 hned	 od	 druhého	 dne	 a	 k	 tomu	 okamžitě	 začala	
přemýšlet	 nad	 způsobem	 jejich	 vyzvedávání	 a	 nošení.	
Nemusela,	protože	toho	i	nákupů	a	např.	úklidu	společných	
prostor	bytovky	i	kolem	ní	se	na	celé	3.	měsíce	bez	řeči	ujali	
Hanka	 Fučíková	 s	 Tiborem	 Mészárosem,	 Ilona	 Váňová	
a	manželé	 Špitálníkovi.	 	A	 to	 jsem	 netušila,	 že	 podobná	
situace,	tentokrát	zapříčiněná	nepříjemným,	a	u	mě	nakonec	
i	těžkým	covidem,	nastane	tak	brzy	znovu!	
	 Všichni	 výše	 jmenovaní	 nám	 opět	 bez	 váhání	
nabídli	 i	 zajistili	 pomoc	 při	 izolaci	 od	 okolí	 a	 nejen	 to	 -	
Terezka	 Žmolíková	 a	 kolektiv	 školkové	 jídelny	 nás	 mile	
překvapili,	 že	 i	 v	 takové	 situaci	 nám	 nejen	 opět	 skvěle	
navařili,	 ale	 dokonce	 zajistili	 pro	 přenos	 jednorázové	
nádobí,	aby	nám	mohli	jídlo	posílat	bez	obav	ze	zavlečení	
nákazy.	
	 Všem	 jsme	 sice	 znovu	 osobně	 poděkovali,	 ale	
zmínila	jsem	se	před	kamarádkou,	že	jsem	původně	měla	
v	úmyslu	poděkovat	i	takto,	ale	že	si	nejsem	jistá,	zda	je	to	
do	Pozlovického	občasníku	vhodné	a	ona	řekla:	„Udělej	to.	
Právě	takové	věci	tam	je	třeba	psát,	protože	nahlas	kdekdo	
jenom	 nadává	 a	 krizuje,	 kdežto	 opravdovou	 pochvalu	 je	
slyšet	čím	dál	míň.”	
	 Dodalo	mě	 to	 tedy	odvahu	vyslovit	 veřejně	 touto	
cestou	nahlas,	za	nás	oba,	všem	dobrým	lidem	kolem	nás,	
jedno	velké	a	upřímné	DĚKUJI!	

Integrovaná doprava Zlínského kraje           KOVED

	 Od	1.	dubna	2022	mění	stát	systém	slev	na	jízdném	
ve	veřejné	dopravě.	Nové	podmínky	se	dotknou	i	cestujících	
ve	spojích	Integrované	dopravy	Zlínského	kraje	(IDZK).
	 „S	účinností	od	1.	dubna	budou	děti	od	6	do	18	let,	
studenti	do	26	 let	a	senioři	nad	65	 let	mít	nárok	na	slevu	
z	 jízdného	ve	 výši	 50	%.	Sleva	 75	%	z	 jízdného	 zůstane	
zachována	pouze	pro	držitele	průkazů	ZTP	nebo	ZTP/P,“	
uvádí	Ing.	Martin	Štětkář,	jednatel	společnosti	Koordinátor	
veřejné	 dopravy	 Zlínského	 kraje	 (KOVED),	 a	 pokračuje:	
„Nárok	 na	 slevu	musí	 prokázat	 cestující	 od	 15	 do	 18	 let	 
a	cestující	nad	65	let	platným	osobním	dokladem	s	fotografií,	
studenti	 ve	 věku	 18	 –	 26	 let	 studentským	 průkazem	 
s	fotografií.	Děti	do	6	let	se	i	nadále	přepravují	bezplatně,	
stejně	jako	průvodci	cestujícího	držitele	průkazu	ZTP/P.“
	 Na	 linkách	 IDZK	 platí	 v	 současné	 době	
kilometrický	tarif.	Cestující	platí	1,20	Kč	za	kilometr	jízdy	+	
9,-	Kč	nástupní	sazbu.	K	platbě	je	možné	využívat	hotovost,	
platební	karty,	mobilní	telefon	nebo	karty	Zetka	či	ODISka,	
které	navíc	umožňují	zvýhodněný	přestup	mezi	spoji	do	30	

minut	(cestující	platí	nástupní	sazbu	pouze	v	prvním	spoji).	
Slevy	se	počítají	z	plného	jízdného	a	zaokrouhlují	se	vždy	
na	celé	koruny	dolů.
	 „Výše	 slev	 je	 nastavená	 státem,	 my	 na	 ni	 vliv	
nemáme,“	konstatuje	Martin	Štětkář.	Zlínský	kraj	ovšem	od	
dubna	stanovuje	jednotnou	cenu	za	převoz	kol,	a	to	10,-	Kč	
bez	ohledu	na	délku	trasy.	Cena	bude	platit	jak	ve	vlacích,	
tak	v	sezónních	cyklobusech.
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ČSŽ Pozlovice                  Lucie Turčyn Kalinová

	 Po	 roční	 nechtěné	 covidové	 pauze	 se	 zase	
setkáváme.	 Tentokrát	 se	 útočištěm	 naší	 již	 15.	 výroční	
schůze	stává	podhradská	hospůdka	„Na	konci	světa“.	Účast	
je	nebývale	vysoká,	 schází	se	nás	24	stálých	členek,	dále	
pak	návštěva	z	Okresní	a	Krajské	rady	ČSŽ	ve	Zlíně	-	Bc.	
Kateřina	Kupčíková,	Hana	Königová	a	Božena	Fischerová	
a	také	tři	nové	adeptky	na	posty	v	našem	spolku.	
	 Ačkoliv	 situace	 posledních	 dní	 není	 snadná,	 
i	 přesto	 v	 sále	 vládne	 pohoda,	 všudypřítomný	 ruch	 jako	
v	 úle,	 stoly	 jsou	 plné	 slaných	 a	 sladkých	 dobrot,	 které	
připravily	některé	z	členek	a	adeptek	a	nechybí	především	
dezinfekce,	abychom	předešly	nechtěné	nákaze.			 	
Schůze	 probíhá	 v	 obvyklém	 tempu,	 start	 máme	 ostrý	 –	
Radka	 Nášelová	 blahopřeje	 našim	 jubilantkám	 –	 Martě	
Vlkové,	 Martině	 Kolaříkové,	 Marcele	 Pinďákové	 a	 Janě	
Martincové.	Poté	následují	Zprávy	o	činnosti	a	hospodaření	
za	poslední	dva	roky.	Při	přijímání	nových	členek	se	tempo	
rozvolňuje.	Spolek	se	rozrůstá	o	Radku	Kubáčkovou,	Petru	
Maňasovou,	 Jitku	 Novákovou	 a	 Ivanku	 Zábojníkovou.	
Děvčata,	ať	se	vám	u	nás	líbí!																																																																																																																																													

	 Po	 malé	 pauzičce	 přichází	 vrchol	 schůze	 a	 to	 –	
volba	 rady,	 předsedkyně,	 místopředsedkyně	 a	 revizorky	
hospodaření	 ZO	 ČSŽ	 a	 delegátek	 na	 okresní	 a	 krajskou	
konferenci	ČSŽ	ve	Zlíně.	Volba	netrvá	dlouho,	názor	všech	
členek	je	jednoznačný	a	během	několika	málo	minut	už	je	
nový	výbor	„na	světě“.	Novou	předsedkyní	se	stává	Jarmila	
Bednaříková,	 post	 místopředsedkyně	 přebírá	 Marcela	
Pinďáková,	 pokladnu	 si	 ponechává	 již	 léty	 prověřená	

Karla	 Bartončíková,	 revizorkou	 hospodaření	 je	 Dagmar	
Švadleňáková,	na	svých	postech	také	setrvávají	Vladislava	
Janíková,	jako	organizátorka	zájezdů,	a	Radomila	Nášelová,	
jako	kulturní	referentka,	pro	IT	podporu	je	zvolena	Lucie	
Turčyn	Kalinová.	Poté	už	nás	čeká	bod	s	plány	činností	na	
rok	2022.
	 V	 letošním	 roce	 nás	 čeká	 spousta	 akcí	 (jak	
jinak)	–	první	víkend	v	dubnu	budeme	pomáhat	s	Koštem	
slivovice	 a	 ochutnávkou	 medu.	 Snad	 se	 letos	 dočkáme	 
i	tolik	očekávaného	a	jubilejního	20.	sletu	čarodějnic	–	jak	
jsme	již	předestřely	v	občasníku	Jaro	2020,	bude	letošním	
tématem	 –	 Čarodějnice	 a	 květiny,	 budeme	 tedy	 hledat	
tu	 nejčuprovnější	 květinovou	 čarodějnici.	 V	 červnu	 se	
chystáme	vypomoci	při	akci	100+1	založení	SK	Pozlovice.	
V	 září	 utužíme	 kolektiv	 na	 každoročním	 Čarozájezdu	
(pokud	jste	tak	ještě	neučinili,	tak	se	podívejte	na	webové	
stránky	městyse	Pozlovice,	do	sekce	Svazu	žen,	kde	najdete	
nádhernou	prezentaci	naší	Martičky	z	posledního	zájezdu)	
Pozlovské	 čarodějnice	 se	 slétají	 v	 Orlických	 horách	 ☺.	 
No	 a	 na	 podzim	 již	 tradiční	 pečení	 a	 zdobení	 perníčků,	

11.	Perníčkový	den	a	nakonec	pomůžeme	při	rozsvěcování	
vánočního	stromečku.	Plány	máme	opravdu	velké	a	diáře	
našlapané	akcemi,	tak	doufejme,	že	nám	je	covid	ani	nikdo	
jiný	nepřekazí.			
	 Za	celý	náš	svaz	vám	všem	přejeme	hlavně	zdraví,	
klid,	zdravou	mysl	a	nezapomeňte	-	čas	se	krátí,	tak	ať	jste	
na	30.	dubna	připraveni!
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Valná hromada SK Pozlovice             Bc. Pavel Žmolík, předseda SK Pozlovice

	 Nebýt	 nešťastných	 událostí	 na	 Ukrajině	 bychom	
řekli,	že	se	život	po	koronavirovém	šílenství	opět	vrací	do	
normálu.	Po	uvolnění	pandemických	opatření	 se	 snažíme	 
o	návrat	k	běžnému	fungování	SK	Pozlovice.	
	 Jedna	z	prvních	důležitých	akcí	byla	valná	hromada	
spolku,	 která	 proběhla	 v	 pátek	 18.2.2022	 v	 hospůdce	 na	
fotbalovém	hřišti.	Vzhledem	k	omezením	se	valná	hromada	
konala	 až	 po	 čtyřech	 letech,	 namísto	 původních	 dvou,	
jak	 máme	 zakotveno	 ve	 stanovách.	 Dva	 roky	 jsme	 tedy	
fungovali	v	jakémsi	nouzovém	režimu,	a	proto	bylo	třeba	
učinit	mnoho	nezbytných	úkonů,	především	volby	nového	
výkonného	výboru,	k	ukončení	tohoto	nouzového	režimu.
	 Valné	 hromady	 se	 zúčastnilo	 32	 členů	 SK	
Pozlovice	 s	 volebním	 právem.	 Přiznám	 se,	 že	mne	 tento	
počet	 zaskočil.	 Vzhledem	 k	 celkovému	 počtu	 členů	 ve	
spolku,	který	 se	pohybuje	kolem	150	–	180	dospělých,	 je	
takto	nízká	účast	vskutku	zarážející.	Moc	bych	si	přál,	aby	
to	bylo	způsobeno	pouze	dozvuky	pandemických	opatření,	
a	ne	nezájmem	členů	o	chod	spolku.	Věřím,	že	na	dalších	
akcích,	 které	 plánujeme,	 bude	 účast	 i	 participace	 členů	
jednotlivých	oddílů	mnohem	vyšší.
	 Vrátím	 se	 ale	 k	 průběhu	 valné	 hromady.	 Předem	
bych	 rád	 poděkoval	 za	 příjemné	 posezení	 a	 obsluhu	
provozovateli	 hospůdky	 panu	 Petru	 Jordánovi	 a	 jeho	
manželce,	 kteří	 se	 postarali	 o	 občerstvení	 a	 přípravu	
sálu.	 Po	 schválení	 programu	 a	 jednotlivých	 komisí	 byly	
předneseny	 zprávy	 o	 činnosti	 SK,	 jednotlivých	 oddílů	
a	 také	 o	 hospodaření	 spolku.	 Následně	 bylo	 třeba	 učinit	
administrativní	 začlenění	 nového	 oddílu	 ledního	 hokeje,	

přestože	oddíl	již	delší	dobu	hraje	soutěže.	Jsme	rádi,	že	se	
našli	nadšenci	do	tohoto	populárního	sportu	a	reprezentují	
spolek	a	městys	ve	Valašské	hokejové	 lize,	která	se	hraje	 
v	 Brumově.	 Dále	 jsme	 rozhodli	 o	 ukončení	 oddílu	 KVS	
(Klub	 vytrvalostních	 sportů),	 který	 již	 dlouhou	 dobu	
nevykazoval	 žádnou	 činnost	 a	 nebyla	 ani	 naděje	 na	 jeho	
obnovení.
	 Dalším	 z	 důležitých	 bodů	 jednání	 byla	 volba	
nového	 výkonného	 výboru	 SK	 Pozlovice.	 Nominováni	
byli	Jaroslav	Baláž,	Ondřej	Bartončík,	Vladimír	Hrabina,	
Martina	 Matulíková,	 Renata	 Sęková,	 Milan	 Žebráček	 
a	 Pavel	 Žmolík.	 Nikdo	 z	 přítomných	 nechtěl	 kandidátní	
listinu	doplnit	 a	nový	výkonný	výbor	byl	 zvolen	ve	výše	
uvedeném	 složení.	 Po	 schválení	 návrhu	 činnosti	 nového	
výboru	 a	 rozpočtu	 	 poděkoval	 Jaroslav	 Baláž	 jménem	
nového	 výboru	 odstupujícímu	 dlouhodobému	 předsedovi	
Ing.	Stanislavu	Jurákovi	za	ochotu,	přínos	a	čas	 strávený	
pro	 Sportovní	 klub	 a	 předal	 mu	 dekret	 se	 jmenováním	
čestným	předsedou	SK.		
	 Po	 vystoupení	 	 starosty	 	 městyse	 Ing.	 Pavla	
Coufalíka	a	místostarosty	Ing.	Miroslava	Papouška,	kterým	
tímto	 také	děkuji,	že	si	našli	čas	a	dostavili	 se	na	valnou	
hromadu,	 proběhla	 diskuse	 účastníků,	 bylo	 schváleno	
závěrečné	 usnesení	 a	 valná	 hromada	 byla	 ukončena.	
Věřím,	že	i	přes	události,	které	náš	spolek	či	region	nemůže	
ovlivnit,	 se	bude	 sportu	 a	kultuře	v	našem	městysi	dařit,	
lidé	si	budou	více	vážit	toho,	co	nám	Pozlovice	i	okolí	nabízí	
a	budeme	se	sportem	i	nadále	bavit,	ale	také	se	podílet	na	
spolkové	činnosti.	Sportu	zdar!

Dívčí saxofonový orchestr na cestách      Vladimír Schlimbach
	 V	 letošním	 roce	 je	 tomu	 200	 let,	 kdy	 se	 narodil	
vynálezce	 saxofonu	 Adolphe	 Sax.	 Tento	 hudební	 nástroj	
se	 stal	 oblíbeným	 nástrojem	 děvčat	 ze	 ZŠ	 v	 Pozlovicích.	
Než	dostala	do	rukou	saxofon,	připravovala	se	na	zobcové	
flétny.	K	této	zájmové	činnosti	nás	vedla	myšlenka	využití	
volného	času	dětí	a	mládeže.	Děti	v	orchestru	jsou	bezplatně	
vyučovány	na	hudební	nástroje.	Orchestrem	prošlo	mnoho	
generací	a	mnoho	se	opět	vrací,	 jako	tomu	bylo	nedávno,	

kdy	se	do	souboru	vrátilo	8	maminek.	Soubor	navštívil	16	
států	Evropy,	ale	velmi	si	vážíme	vystoupení	na	recepcích	
ve	Španělském	sále	Pražského	hradu	a	to	bylo	již	24x.	
	 V	 poslední	 době	 byla	 činnost	 souboru	 omezena	
vlivem	pandemie.	Orchestr	v	 současné	době	nacvičuje	ve	
víceúčelovém	 sále	 ÚM	 Pozlovice	 a	 jsme	 připraveni	 dále	
koncertovat.	 Čekají	 nás	 koncerty	 v	 Piešťanech,	 Bádenu,	
Zlíně	a	28.	října	na	Pražském	hradě.	
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Ohlédnutí za skautským rokem 2021       Dagmar Matulíková
	 Do	 roku	 2022	 jsme,	 jakožto	 skautské	 středisko	
Františka	Matulíka,	vyšlápli	pravou	nohou.	A	doufáme,	že	
nás	 tento	 dobrý	 pocit	 a	 nadšení	 z	 naší	 činnosti	 neopustí.	
Taktéž	z	historicky	prvního	pozlovického	skautského	plesu	
máme	velikou	radost!	Tombola	se	prodala,	večeře	se	snědla,	
pivo	se	vypilo,	skleničky	se	nerozbily	a	lidé	se	bavili	až	do	
3	hodin	do	rána.	Děkujeme	všem,	kteří	přispěli	darem	do	
tomboly	 i	 všem,	 kteří	 si	 na	 ples	 přišli	 s	 chutí	 zatancovat	 
a	užít	zábavu.	Troufáme	si	tvrdit,	že	do	budoucna	se	spolu	
na	skautském	plese	opět	potkáme.

	 Rádi	 bychom	 se	 však	 ohlédli	 také	 za	 uplynulým	
rokem	 2021,	 který	 nebyl	 méně	 úspěšným,	 přestože	 byly	
podmínky	 pro	 skautování	 hned	 od	 začátku	 roku	 ztížené.	
My	 jsme	 se	 však	 protipandemických	 opatření	 nezalekli	
a	 skautovali	 na	 dálku	 a	 online.	 Na	 jaře	 opatření	 naštěstí	
povolila	a	my	jsme	se	tak	mohli	s	chutí	vypravit	do	přírody.	
Potkali	jsme	se	ve	velkém	stylu	na	letním	táboře	„U	bobří	
řeky“	v	Nových	Heřminovech	na	Bruntálsku.	V	 létě	 pak	
starší	 skauti	 a	 skautky	 společně	 s	 rovery	 a	 rangers	 sjeli	
řeku	Moravu.	Naše	středisko	vlastní	několik	paddleboardů,	
které	jsou	mezi	dětmi	velmi	oblíbené,	ať	už	na	schůzkách	
u	přehrady	nebo	 táboře,	kde	v	horkých	dnech	často	 tvoří	

neodmyslitelnou	součást	programu.
	 S	 nadešlým	 podzimem	 jsme	 pak	 také	 nelenili	 
a	kromě	obnovených	pravidelných	schůzek	každé	páteční	
odpoledne	 jsme	 několikrát	 se	 světluškami	 a	 vlčaty	 (tedy	
dětmi	do	11	 let)	 i	skauty	a	skautkami	(dětmi	od	11	do	15	
let)	 běhali	 po	 setmění	 po	 lese	 a	 noční	 program	zakončili	
přespáním	 na	 klubovně	 pod	 Větrníkem.	 K	 podzimu	
samozřejmě	patřila	i	tradiční	drakiáda	na	louce	u	vysílače	
nad	přehradou	či	skautské	odpoledne	pro	holky	a	kluky	ze	
školní	družiny	v	Pozlovicích.	

	Podzimním	vyvrcholením	
byl	 dobrodružný	 noční	
závod	 nejen	 pro	 naše	
členy	 a	 členky,	 ale	 i	 pro	
všechna	 okolní	 spřátelená	
střediska.	O	tom,	že	v	noci	
v	 lese	 kolem	 zříceniny	
hradu	 Světlova	 všem	
pěkně	 vyhládne,	 svědčí	 
i	 fakt,	 že	 se	 na	 závodě	
„HalaPala“	 spořádalo	 50	
litrů	 čaje,	 30	 litrů	 guláše,	
8	 bochníků	 chleba	 a	 110	
palačinek!	 Prosinec	 jsme	
pak	 přivítali	 Mikulášskou	
výpravou	 a	 zakončili	
tradičními	 skautskými	
Vánoci	u	naší	klubovny.

	 Samozřejmě	pracujeme	i	na	vzdělávání	vedoucích.	
V	 prosinci	 tři	 z	 našich	 mladších	 vedoucích	 absolvovali	
potřebný	 zdravotnický	 kurz	 a	 vůdce	 střediska	 Standa	
absolvoval	Kurz	střediskového	minima.
	 A	jaké	změny	nás	čekají	letos?	Tou	největší	je	určitě	
posunutí	termínu	tábora.	Takže	pozor!	Všichni	si	vytáhněte	
diáře	a	poznamenejte	si:	Letos	odjíždíme	až	v	sobotu	16.	
července	a	vracíme	se	o	dva	týdny	později,	tedy	v	sobotu	
30.	července.
	 Děkujeme	 všem	 za	 přízeň	 projevenou	 v	 loňském	
roce	a	doufáme,	že	se	i	letos	a	dál	do	budoucna	budeme	se	
všemi	potkávat	v	hojném	počtu.

Úsměvné mezinárodní setkání               Dagmar Matulíková

	 Možná	 si	 pamatujete	 legendární	
hlášku	 potulného	 obchodníka	 
s	 bižuterií	 Lustiga	 z	 pohádky	 Lotrando	
a	 Zubejda	 „Inu,	 svět	 je	 malý	 a	 o	 náhody	
tu	 není	 nouze“.	 A	 že	 je	 to	 pravda	 nejen	 
v	pohádkovém	světě,	ale	i	tom	skutečném,	
není	 pochyb.	 Nedávno	 se	 o	 tom	
přesvědčila	 i	 Peťa	 Matulíková	 z	 Niv.	 
V	 půlce	 února	 totiž	 odletěla	 na	 pracovní	
stáž	 do	 jihoamerické	 Kolumbie,	
konkrétně	 do	 hlavního	 města	 Bogota.	
Tam	 pracuje	 v	 kolumbijské	 pobočce	
české	 firmy	 CzechTrade	 zabývající	 se	 mezinárodním	
obchodem.	 Spolu	 s	 ní	 je	 v	 týmu	 několik	 dalších	 Čechů	 
a	Češek.	Stejně	jako	i	její	šéf	Pavel	Eichner.	Ten	byl	však	 

v	době	Petina	nástupu	zrovna	na	návštěvě	
rodiny	 a	 známých	 zpět	 v	 Česku.	 Když	
poté	přišel	do	práce,	 jako	„vítané“	přinesl	
luhačovické	lázeňské	oplatky.	To	Peti	přišlo	
zvláštní.	Když	s	ním	na	toto	téma	zavedla	
řeč,	 zjistila,	 že	 jako	malý	 v	 Luhačovicích	
vyrůstal	a	v	 letech	2001	–	2005	chodil	na	
luhačovskou	základní	školu	jako	ostatní	děti	
z	okolí.	Poté	se	však	se	svými	rodiči,	kteří	
pracovali	na	velvyslanectví,	odstěhoval	do	
Španělska.
	A	 tak	 se	Peťa	 se	 svým	 současným	 šéfem	

Pavlem	potkala	až	10	tisíc	kilometrů	daleko	od	jim	oběma	
tak	dobře	známé	kolonády.



Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2022
Bartončík	Aleš	 	 	70	let
Kratěnová	Eliška	 	 	70	let
Bětíková	Marie	 	 	70	let
Mikesková	Dana	 	 	70	let
Pinkava	František	 	 	70	let
Pastyřík	Stanislav	 	 	70	let
Vaškůjová	Marie	 	 	75	let
Sagner	Petr	 	 	75	let
Kočová	Bohuslava	 	 	75	let
Bartončík	Jaroslav	 	 	80	let
Kotrlová	Klára	 	 	82	let
Vávra	Alois	 	 	84	let
Mikulčíková	Marie	 	 	85	let
Hájková	Ludmila	 	 	86	let
Dolinay	Viliam	 	 	86	let
Malaníková	Stanislava	 	 	88	let
Václavíková	Jindřiška	 	 	88	let
Sedlářová	Marie	 	 	89	let
Valášková	Jana	 	 	89	let

Kolář	Alois	 	 	89	let
Krčméryová	Elena	 	 	90	let
Martincová	Vlasta	 	 	91	let
Bednařík	František	 	 	92	let
Matulík	Oldřich	 	 	92	let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Jan	Bednář		 																		Pod	Větrníkem	93 
Bibiana	Kolářová	 																	Leoše	Janáčka	131 
Julie	Bartončíková	 																																Nivy	207

Naše řady opustili
Václav	Šnajdar	 	 	62	let
Marie	Lukešová	 	 	72	let
Ivana	Andrlová	 	 	45	let
Vincenc	Kolařík	 	 	85	let
Zdenka	Žmolíková	 	 	78	let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

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.

Společenské akce

●	 2.	dubna 
 16. košt slivovice a 14. ochutnávka 
 medu z Luhačovského Zálesí
●	 23.	dubna 
 Okresní závod světlušek a vlčat -  
 skautský závod na fotbalovém hřišti
●	 27.	dubna 
 Zápis do 1. ročníku ZŠ Pozlovice
●	 30.	dubna 
 20. Slet čarodějnic
●	4.	května 
 Zápis k předškolnímu vzdělávání do 
 MŠ Pozlovice 
●	6.	května 
 Den matek
●	 4.	června 
 Výročí 100+1 let založení Sportovního 
 klubu Pozlovice
●	 18.	června 
 Taneční zábava SK Pozlovice
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POZVÁNKA
 

Městys Pozlovice, ČSŽ, ČSV ZS Pozlovice  
pořádají v sobotu 2. dubna 2022 od 15.00 hod. 

v sále Úřadu městyse Pozlovice

16. ročník přehlídky a degustace slivovice 
z Luhačovského Zálesí 

& 
14. ročník přehlídky a ochutnávky medu

Vzorky musí být doručovány osobně nebo poslem
s vyplněnou a podepsanou přihláškou

na adresu:
Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice,

informační centrum v přízemí budovy (v provozních hodinách),
v termínu od 28. 3. do 1. 4. 2022 do 12:00.

Vyhlášení výsledků a degustace se uskuteční
v sobotu 2. dubna 2022 od 15:00 - 19:00

ve víceúčelovém sále budovy Úřadu městyse v Pozlovicích, Hlavní 51.

Z kapacitních důvodů je vstup na košt umožněn pouze se vstupenkou,
která bude vydána při převzetí vzorku.

	

http://www.pozlovice.cz

