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Milí spoluobčané,
v letošním roce prožíváme události, které dozajista 
u mnohých mění pohled na svět. Po uvolnění 
protiepidemických opatření ze začátku roku  
a naději, že se po dvou letech nejrůznějších 
omezení opět vrátíme ke způsobu života, na který 
jsme byli zvyklí, vzal za své koncem února. Po 
bezprecedentní brutální agresi Ruské federace 
vůči sousední Ukrajině se potýkáme  
s důsledky války, která svým rozsahem 
nebyla v Evropě již téměř osmdesát let. 
Přál bych si, aby byl tento válečný požár 
uhašen v co nejkratší době, obávám se 
však, že jednání nebude jednoduché  
a bude trvat dlouhou dobu. Válka 
vyhnala ze svých domovů miliony lidí 
a jsem velmi vděčný za způsob, kterým 
se k této migrační vlně postavila Česká republika 
a také my v Pozlovicích. Dle mého názoru, je-li 
někdo vyhnán ze svého domova, to nejdůležitější je 
střecha nad hlavou a tu jsme v rámci našich možností 
mohli poskytnout řadě uprchlíků. Velmi oceňuji 
přístup vedení městyse k této situaci a myslím, 
že o moc více již učinit nešlo. Nyní bude důležité  
i přes další negativní dopady války v pomoci vytrvat 
a snažit se začlenit všechny uprchlíky, kteří mají 
zájem, do běžného života ať už pracovního tak  
i společenského. A to také záleží na jednom každém 
z nás. I třeba tak, že když se na nás obrátí s prosbou  
o pomoc, informaci či jiným problémem, neotočíme 
se zády, ale pomůžeme, můžeme-li.
 Jsem velmi rád, že i přes všechny negativní 
události, které se na nás valí dnes a denně, se  

v Pozlovicích stále něco děje. Ať už jsou to kulturní 
či církevní akce v městysi, přes sportovní události, 
kdy například Sportovní klub Pozlovice oslavil 100 
+ 1 rok od založení první tělovýchovné jednoty, až 
po budování potřebné infrastruktury městyse pro 
příjemnější život. Pro ty, kteří nevědí, kolik úsilí  
a času stojí příprava a vyřízení nejrůznějších povolení 
ke stavbám či jiným projektům, může připadat tempo 

pomalé, ale po dvou volebních obdobích  
v zastupitelstvu se i mně u řady věcí 
„otevřely oči“ a dnes na spoustu z nich 
nahlížím  jinak. Mohu Vás všechny ujistit,  
že  připravovaných či plánovaných 
projektů je hodně a bude záležet hlavně 
na finančních možnostech městyse, zda  
a případně kdy se zrealizují.
 Nyní nás čeká léto. Věřme, že je 

prožijeme hlavně ve zdraví, s  pozitivně  naladěnou   
myslí, v klidu a pohodě s rodinou, přáteli či  
s dalšími svými blízkými. V září proběhnou 
volby do zastupitelstev obcí, kdy si na další čtyři 
roky vybereme ty, kteří nás budou zastupovat 
v místní samosprávě. Kudy se tedy bude ubírat 
cesta rozvoje našeho městyse bude tedy jen  
a pouze na Vás. Doufám však, že na strategických 
rozhodnutích najde nové zastupitelstvo obecnou 
shodu. Věřím, že se v přátelském duchu budeme 
setkávat i nadále ať už na kulturní akci, v kostele, na 
fotbale, či v příjemné hospůdce nebo při procházce  
v Pozlovicích. 
 Přeji Vám všem poklidné, šťastné prožití 
letních měsíců a klid v duši.

Pavel Žmolík, Váš zastupitel



Pozlovský občasník  II/22strana 2

	 Rekonstrukce v okolí zastávek Pozlovice, střed                           Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Veřejně přístupný internet                                                      Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 V letošním roce nás čeká série staveb  
v okolí centra městyse Pozlovice. Primární investiční 
akcí městyse Pozlovice bude rekonstrukce autobusových 
zastávek Pozlovice, střed, která byla zahájena 20. června. 
Při rekonstrukci dojde 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 bude  
i úprava připojení ulice V Dražkách k ulici Hlavní. Na celou 
akci jsme obdrželi dotaci ze SFDI ve výši 4 183 745 Kč. 
Stavba byla na počátku června zahájena demolicí budovy 
bývalého minimarketu, na jehož místě vznikne parkoviště. 
Tento objekt ještě využili pro své potřeby profesionální  
i dobrovolní hasiči, kteří zde uspořádali cvičení.
 Rekonstrukcí okolí zastávek Pozlovice, střed, ale 

soubor staveb nekončí. Budeme dále realizovat podélné 
parkovací stání podél ulice Hlavní nad MŠ Pozlovice.  
V navazujícím úseku směrem do Luhačovic provede 
Ředitelství silnic Zlínského kraje sanaci sesuvu s 180 
m dlouhou pilotovou stěnou. Stavební práce budou 
zakončeny novým asfaltovým krytem v části ulice Hlavní  

v celkové délce cca 450 m. Aby toho nebylo málo, tak spol. 
VaK Zlín bude v souběhu provádět i opravu vodovodního 
řadu v části ulice Ludkovická.
 Soubor staveb si bohužel vyžádá i řadu dopravních 
omezení v průběhu následujících 4 měsíců. Objížďky jsou 
otrava pro každého z nás, nicméně věříme, že výsledek 
stavební činnosti bude stát za to. 
 Výsledkem bude nejenom bezpečnější, ale  
i esteticky pěknější střed městyse Pozlovice. 

 V červenci to budou dva roky, co jsme v městysi 
Pozlovice zřídili čtyři bezplatná přístupová místa na 
internet. Možná někteří z Vás na 
tuto možnost už pozapomněli, tak 
připomínáme, kde bezplatné Wifi spojení 
můžete využít. Zaprvé se jedná o okolí 
Úřadu městyse Pozlovice, zadruhé  
v okolí hasičské zbrojnice, zatřetí v areálu 
fotbalového hřiště a začtvrté koupaliště 
DUHA. Jelikož mě zajímalo, zda a jaké 

má tato veřejná služba využití, obrátil jsem se s dotazem 
na společnost AVONET, která pro nás projekt realizovala. 

Společnost AVONET uvedla, že za 
poslední měsíc se připojilo 2 151 klientů, 
kteří celkově stáhli 698,5 GB dat. Nejvíce 
navštěvovaným místem je přitom okolí 
koupaliště, kde se připojilo 917 klientů za 
měsíc. Projekt byl podpořen Voucherem 
WiFi4EU Evropské unie.

Novinky v propagaci městyse a komunikaci vůči občanům             Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
 Mnozí z Vás zaznamenali stavební úpravy u vstupu 
do budovy Úřadu městyse Pozlovice. Rozšířený prostor 

zahrnuje i připravený základ pro novou elektronickou úřední 
desku, která nebude jedinou novinkou v komunikaci úřadu 

vůči občanům. Co nás čeká? Doslova před dokončením 
je přechod k novému dodavateli jednotlivých médií. Před 
budovou úřadu bude osazena nová elektronická úřední 
deska, ze které se dozvíte nejenom potřebné informace, 
které dle zákonů musí úřední deska obsahovat, zároveň 
zjistíte informace o kulturních akcích. Rovněž tato úřední 
deska bude sloužit turistům, kteří se budou moci dozvědět 
informace o městysi i v případě zavřeného informačního 
centra. Součástí změny bude i nový web, proměna 
infokanálu a nová mobilní aplikace pro občany.
 Dále finišujeme s novou vizuální identitou 
městyse Pozlovice, kterou chceme aplikovat nejenom do 
výše zmíněných elektronických nástrojů, ale zároveň do 
propagačních předmětů nebo veřejného prostoru. Věřím, 
že nový vizuální styl se Vám bude líbit.
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Náš denní stacionář na pouti na Provodov       Mgr. Ivona Slováková

 Byli jsme velmi potěšeni, že tak jako každoročně, 
pojedeme i letos se stávajícími a novými uživateli denního 
stacionáře na mši svatou na Provodov. Poutě se zúčastnili 
také rodinní příslušníci, zaměstnanci, dobrovolníci a naši 
milí přátelé. A protože naši uživatelé nejsou jen z Luhačovic 
a okolí, ale i ze vzdálenějších obcí, prošli jsme se okolo 
kostela a o poutním místě Malenisku jsme jim popovídali:  
Kostel je zasvěcený Panně Marii Sněžné a vyniká svojí 
jednoduchostí.

 Vedle kostela stojí kaplička postavená v roce 
1865, kde je možné se napít místní „svaté vody“, k níž 
se váže legenda z 18. století o uzdravení mlynářky Anny 
Vlaštovicové, která trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se 

jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa  
a řekl: „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat 
nemocné na těle i na duši“. Mlynářka si umyla oči vodou ze 
studánky a uzdravila se. Po roce 1705 sem začali putovat 

lidé ze širokého okolí a mnozí byli rovněž uzdraveni.  Dorota 
Jahodíková z Pašovic věnovala v roce 1710 poutnímu místu 
obraz Matky Boží kojící (autor neznámý) jako poděkování 
za uzdravení. Mlynářka původně obraz pověsila u studánky. 
Dnes je umístěn v poutním kostele.
 Mši svatou sloužil kaplan P. Jan Svozilek, modlili 
jsme se za uživatele denního stacionáře,  jejich rodiny  
a za pracovníky Charity Luhačovice, jejichž práce je 
velmi záslužná a leckdy náročná. Pomodlili jsme se za mír  
v celém světě.
 Po mši jsme se přemístili do oblíbeného prostředí 
venkovní zahrádky Hostince u Navrátilů. 

 Z duchovní atmosféry na zpívání lidových písní 
nás hrou na harmoniku naladila paní Eva Dostálková. 
Domácími upečenými sladkostmi nás mile překvapily paní 
Františka Pechoušová a paní Marie Jeřábková. Pracovnice 
denního stacionáře Petra Nášelová a Martina Machovská se 
pustily do opékání špekáčků a že se jim povedly svědčila 
naprostá spokojenost všech účastníků.  Velmi všem 
uživatelům, jejich rodinám, hostům, pracovníkům Charity 
a kvalitní obsluze v hostinci děkujeme. A těšíme se na pouť 
v příštím roce 2023.
 Neváhejte a přijďte mezi nás, dokud je volné 
místo. Rádi uvítáme nové klienty do naší skupiny denního 
stacionáře, protože jsme si vědomi, že péče o blízké ulehčí 
rodinným příslušníkům v osobním i profesním životě. Jste 
srdečně zváni k nezávazné prohlídce denního stacionáře.

 Domluvit schůzku si můžete s vedoucí Denního 
stacionáře Charity Luhačovice Mgr. Ivonou Slovákovou na 
telefonním čísle 731 646 717 nebo se informovat na adrese: 
stacionář@luhacovice.charita.cz. Těšíme se na vás. 

Integrovaná doprava Zlínského kraje           KOVED s.r.o.

 Ušetřete na jízdném… Zavádíme 
časové jízdné… Předplaťte si pravidelnou 
trasu… To jsou hlavní sdělení, s nimiž se 
nyní občané můžou setkávat na nejrůznějších 
místech souvisejících s dopravou po 
celém kraji. Lidé je najdou na zadních 
plochách autobusů, na zastávkách, na 
webových bannerech, na vyhledávačích 
dopravních spojení, na obrazovkách ve 
vlacích a autobusech nebo na krajském 

úřadě a v čekárnách nemocnic…   
 Apely upozorňují na dosud největší změnu 
v Integrované dopravě Zlínského kraje – totiž 
na možnost pořídit si pro cestování po kraji 
předplatnou jízdenku. Od 1. července 2022 bude  
v nabídce předplatné na 30 nebo na 7 dní, 
později se počítá s rozšířením nabídky. 
Předplatné jízdenky budou vázané na krajskou 
kartu Zetka. Více informací najdete na  
https://www.idzk.cz/.

https://www.idzk.cz/
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100 + 1 let založení SK Pozlovice                                         Pavel Žmolík, předseda SK Pozlovice

 V letošním roce si připomínáme slavnostní  
a „téměř“ kulaté výročí začátku organizovaného sportu 
v Pozlovicích. Kulaté není jen proto, že minulý rok nám 
jej překazila opatření kvůli koronavirové situaci. Nyní 
se konečně podařilo 
zorganizovat slavnostní 
den, kdy jsme si připomněli 
ty, kteří se zasloužili  
o rozvoj sportu v naší obci.
 Ano, je to již více 
než sto let, kdy naši předkové 
v mladém Československu 
založili svou tělovýchovnou 
jednotu, Sokol. Ani válka 
neubrala chuti k pohybu 
a sportu, a přestože byla 
oficiálně TJ Sokol úřady zakázána, byl roku 1941 založen 
fotbalový oddíl, který se na dlouhé desítky let stal 
hlavním reprezentačním oddílem Pozlovic. Proto si tento 
rok připomínáme také 81. 
výročí založení fotbalového 
oddílu.
 Za tuto dlouhou 
dobu prošlo Sokolem či 
Sportovním klubem několik 
generací místních obyvatel, 
jakožto i spoluobčanů 
přilehlých obcí, hlavně 
Podhradí a Řetechova, kteří 
byli a věřím, že i nadále 
budou se sportovními 
Pozlovicemi spojeni. Jsem hrdý na to, co naši rodičové, 
prarodičové dokázali (prakticky z ničeho) vybudovat. Ve 
spolupráci s místní obcí se jim svou pílí a zápalem podařilo 

vystavět sportovně-kulturní areál na pozlovickém dolním 
konci. Tento funguje dodnes. Historie i současnost místního 
sportu zachycuje mimořádná výstava v budově Úřadu 
městyse Pozlovice, která bude přístupná až do konce letních 

prázdnin. Zvu tedy všechny 
zájemce, pamětníky  
a další, aby výstavu 
navštívili a dozvěděli se 
něco nového, případně si 
připomněli časy, které sami 
prožili.
 Je však třeba se dívat 
i do budoucnosti. Zde 
bych velmi rád vyzdvihl 
vstřícnost a podporu místní 
samosprávy, neboť majetek 

a údržbu sportovišť v městysi si vzala pod svá křídla a již 
investovala nemalé částky do jejich rozvoje. Ať už to byla 
oprava a zateplení budovy fotbalových kabin, či umělé 

zavlažování hřiště. Do 
dalšího období se intenzivně 
pracuje na výstavbě nového 
k u l t u r n ě - s p o r t ov n í h o 
areálu za „horní“ brankou 
fotbalového hřiště, která 
posune úroveň kulturního 
vyžití a sportovního zázemí 
na novou úroveň. Uvidíme, 
zda se dočkáme, některými 
již dlouhá léta vytoužené, 
sportovní haly. Nicméně 

ta je během na velmi dlouhou trať, obzvláště v dnešní 
turbulentní době.

Kulturní komise                    Romana Zemková

 Kulturní komise působící v městysi Pozlovice se 
schází při příležitosti zajištění konkrétních kulturních 
akcí. Jedná se např. dětský karneval, zajištění divadelních 
představení, různé přednášky, ale taky předání dárkových 
tašek za Městys Pozlovice pro naše milé jubilanty, kteří 
oslavili v daném roce výročí 70, 75, 80 a více let. Ale taky  
těm, kteří na společné cestě životem ušli už pár desítek 
let. Konkrétně se jedná o zlaté svatby (50 let společného 

života), diamantové (60 let společného soužití) a v letošním 
roce máme i svatbu kamennou (po 65 letech manželství), 
kterou oslavili manželé Kolářovi. 
 Do dalších let jim přejeme hlavně hodně zdraví, 
vitality a chuti do života. A těm, kteří oslavili zlatou 
svatbu přejeme, abychom o nich za 15 let mohli psát jako  
o manželích slavících svatbu kamennou. 

Hodně zdraví.



 Slavnostní den jsme po dlouhých přípravách zahájili 
bohoslužbou v chrámu sv. Martina, která byla obětována 
za všechny, kteří již nejsou mezi námi a též se zasloužili  
o rozvoj sportu. S prosbou o požehnání do dalších let 
činnosti. Následně jsme se v odpoledních hodinách sešli 
v areálu fotbalového hřiště, kde jsme připravili pro děti 
přehlídku sportovních aktivit, které mohou v rámci oddílů 

SK Pozlovice vykonávat. A není jich málo. SK Pozlovice 
tvoří v současnosti 8 sportovních oddílů. Od tradičního 
fotbalu, také volejbal, šachy, cvičení žen, jóga, stolní tenis, 

kuželky a nově také lední hokej. Myslím si tedy, že je skutečně  
z čeho vybírat a zvu všechny, ať malé či velké, kteří mají 
chuť sportovat, aby se zapojili. Zájem dětí překonal naše 
předpoklady, za což jsme velmi rádi a věřím, že žádné  
z dětí neodcházelo z hřiště nespokojené. Po celé odpoledne 
také byla k dispozici lezecká stěna a minifotbalová aréna 
samozřejmě s dětským hřištěm před budovami kabin. Pro 
zchlazení horkých dětských hlav byla použita speciální 
pěna, o kterou se postaral Sbor dobrovolných hasičů 
Pozlovice.
 Hlavním sportovním tahákem bylo přátelské 
utkání Internacionálů (starších pánů) SK Pozlovice proti 
prvoligovému celku žen 1. FC Slovácko. Celý zápas se nesl 
opravdu v duchu fair-play, kdy nedovolených zákroků bylo 
velmi poskrovnu. Nutno přiznat, že první poločas domácí 
vyhráli díky rychlé brance ze 3. minuty, kterou vsítil po 
nádherném pasu Pavla Rajznauera a úniku přes půl hřiště 
útočník Lubomír Bernátek.  Druhý poločas byl o dobývání 
branky domácích a i přes úpornou defenzivu a vynikající 
výkony gólmanů Františka Koudelky a Luďka Vavryse 
se podařilo hostujícícm fotbalistkám stav utkání nejprve 
vyrovnat a několik minut před koncem utkání zvrátit 

na svou stranu. Nicméně výkon našich starších pánů byl 
velmi sympatický a po utkání došlo soupeřkami k ocenění 
předvedené hry. V následujícím exhibičním penaltovém 
rozstřelu jsme přece jen zvítězili, když rozhodující branku 
vstřelil v poslední sérii rozstřelu bývalý fotbalista a později 
i zapálený činovník pan Jaroslav Skovajsa, který jako 
nejstarší aktér nastoupil i do samotného utkání.
 Následující hodiny pak již patřily kulturní části 
dne. Příjemný zbytek podvečera jsme strávili s dechovou 
hudbou Lidečanka, která zahrála k tanci i poslechu a ani 
krátká dešťová přeháňka nevyhnala tanečníky z kola. Zde 
je nutno připomenout ocenění zasloužilým členům SK, 
které současný výkonný výbor udělil dvanácti osobnostem 
pozlovického sportu. Za jejich přínos a reprezentaci jim 
ještě zde vzdávám hold.
 Večer pak ještě vyplnil diskotékou celodenní 
moderátor Vlasťa Macík a po půlnoci jsme se rozešli do 
svých domovů. Při této příležitosti bych touto formou 
velmi rád poděkoval všem členům organizačního 
výboru za jejich ochotu a čas věnovaný přípravám, také 
sponzorům za jejich dary, městysi Pozlovice, který i přes 

nemalé náklady udržuje sportoviště a umožňuje je členům 
SK Pozlovice zdarma užívat, což zdaleka není běžným 
pravidlem. Děkuji všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu 
v uspořádání slavnostního dne, ať už hasičům, svazu žen, 
správci sportovišť, fotbalovému oddílu, který se postaral 
o občerstvení po celý den, ale hlavně děkuji všem, kteří 
přišli a podpořili sportovce. Věřím, že sport i kultura  
v Pozlovicích budou pokračovat a najdeme i ty, díky nimž 
budou i vzkvétat a růst dál. Sportu zdar!
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Slavnostní den 4.6. u příležitosti oslav založení SK Pozlovice       Pavel Žmolík, předseda SK Pozlovice	
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SDH Pozlovice           Tomáš Martinec

 S loňským koncem roku jsme opět s napětím 
čekali na to, jak se bude opět vyvíjet situace ohledně 
koronavirové situace. Vzhledem k tomu, že se bylo možné 
alespoň v omezeném množství lidí potkávat, po ročním 
odkladu se opět uskutečnila 11. 12. výroční členská schůze, 
výjimečně shrnující dění ve sboru za uplynulé roky 2020  
a 2021. Bohužel ale toto samé nebylo umožněno v průběhu 
ledna a dlouho vyhlížený hasičský ples jsme museli zrušit. 
Proto první větší kulturní akcí sboru byl fašankový průvod 
s tematickým zaměřením „olympijské hry“ v sobotu 
26. února. Poté už veškerá omezení skončila a vrátili 
jsme se k životu „bez omezení“. A tak jsme se s dalšími 
dobrovolnými hasiči setkali první květnovou neděli na 

hasičské pouti na Maleniskách. Následně hned po návratu 
jsme postavili v centru obce májku, která byla úspěšně  
v sobotu 28. 5. skácena. Přitom proběhla soutěž ve vaření 
gulášů a celý večer po setmění zakončila velkolepá ohnivá 
show. S jarem se také rozběhly hasičské závody, přičemž 
okrskové kolo v Luhačovicích bylo pro naše žáky velmi 
úspěšné. Mladší žáci „A“ svoji kategorii vyhráli, mladší 
žáci „B“ je doplnili na 3. místě a stejného umístění dosáhli 
i starší žáci. Samozřejmě to nebyly jediné závody, další 

budou následovat i v průběhu léta. Členové našeho sboru 
se ještě zúčastnili oslav „Výročí 100+1 let SK Pozlovice“  
s ukázkami techniky a programem pro děti. Zatím poslední 
akcí byla účast na „Božím Těle“, letos díky počasí ochuzená 
o tradiční průvod obcí.
 Pravým opakem k činnosti sboru byla aktivita 
jednotky. V době, kde se nic nemohlo, naši členové asistovali 
při pomoci v očkovacích centrech. Nejprve od 20. 12. do  

23. 12. 2021 byl jeden člen v KNTB ve Zlíně, poté od 3. 1. do 
7. 1. 2022 jeden člen pomáhal opět ve Zlíně a druhý pomáhal 
v Nemocnici Uherské Hradiště.  Po vypuknutí války na 
Ukrajině jsme byli cca 5x vysláni operačním střediskem 
k převozu uprchlíků naším dopravním automobilem  
z KACPU Zlín do ubytovacích zařízení. Ovšem s akutními 
výjezdy se minulém pololetí roztrhnul pytel. Ještě před 
koncem roku se vyjíždělo 19. 12. v 17:41 k požáru komína 
RD v Pozlovicích. Poté 9. 1. a 12. 1. byly vyhlášeny poplachy 
jednotce, které se ukázaly jako plané. Ovšem březen za to 
vzal pořádně. Začalo to 10. 3. v 16:40 hodin, kdy jsme byli 
vysláni k požáru bytu v Březůvkách. Poté jsme v sobotu 
26. 3. dopoledne absolvovali výcvik pilařů v Luhačovicích. 
Po návratu na hasičskou zbrojnici jsme pouze stihli zavřít 
garážová vrata, rozezněla se siréna a hned jsme museli 
zase vyjíždět, jelikož nám v 11:58 hodin vyhlásili poplach  
k požáru trávy na Podhradí. Následoval další 27. 3. v 12:30 
hodin k požáru lesa v Luhačovicích a o den později 28. 3.  
v 14:42 hodin k požáru kůlny v Nevšové. A aby toho nebylo 
málo, tak tentýž den v 18:30 hodin jsme byli vysláni k požáru 
tújí na hřbitov v Luhačovicích. Poslední požár, ke kterému 
nás vyslalo operační středisko 4. 4. v 18:08 hodin, byl 
požár garážového stání s vozidlem na Řetechově. A jelikož 
se naskytnul prostor pro provedení výcviku, byl nám 3. 6.  
v 16:04 hodin vyhlášen poplach spolu s jednotkami HZS 
Zlín, HZS Luhačovice a JSDH Luhačovice k závalu osoby 
pod sutinami budovy bývalého Minimarketu. Všechny 

zúčastněné jednotky si s pomocí technického kontejneru 
vyzkoušely zabezpečení budovy pažením, vyhledávání 
figuríny ze sutin, základní ošetření zraněných osob  
a regulaci dopravy v místě zásahu. Tímto bych rád 
poděkoval vedení obce za poskytnutí budovy k výcviku. 
Mimo zásahovou činnost bývá technika využívána 
samozřejmě i pro potřeby obce, jako zalévání zeleně či mytí 
znečištěné vozovky. 
 A abychom mohli být při zásazích co nejvíce 
platní, je potřeba neustále udržovat techniku akceschopnou 
a i případné poruchy musíme řešit co nejrychleji. Pokud se 
naskytne možnost dotací na obnovu techniky, tak se o ni 
samozřejmě pokoušíme. A jelikož jsme dostali oznámení  
z KÚ Zlínského kraje o schválení žádosti, budeme brzy 
řešit nákup dalšího nového vybavení. A tak klidné a požáry 
či přírodními živly nenarušené období letních prázdnin 
Vám přejí hasiči. 
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Shrnutí školního roku 2021/2022               Jana Kollarčíková, vedoucí učitelka MŠ

 Tento školní rok jsme konečně po dvou letech 
mohli realizovat zcela „normálně“. Již na začátku školního 
roku jsme byly naplněny spoustou myšlenek, co všechno 
budeme moci pro děti připravit a jaké 
akce zrealizovat. Možná, že jsme 
se my, paní učitelky, těšily více než 
děti. Naštěstí nám v naší cestě tímto 
školním rokem, nic závažného nestálo.  
 V průběhu roku se nám 
společně s dětmi podařilo zrealizovat 
naplánované projekty jako „Naše cesty  
k bezpečí“, „Setkání s myslivcem“ 
anebo projekt „Země, já tady chci 
žít“. Velký podíl na jejich uskutečnění 
patří také rodičům, kteří s námi vždy 
spolupracují, panu myslivci, jehož 
návštěvy ve školce jsou pokaždé 
velkým zpestřením  a samozřejmě 
místním hasičům, kteří jsou každý 
rok ochotní přiblížit dětem jejich práci. Po dlouhé jsme  
s dětmi mohli uspořádat besídku pro rodiče, což byl velký 
zážitek na obou stranách a oslavit tak společně svátek 

matek, který si svou pozornost jistě zaslouží. Děti, které 
půjdou příští rok do základní školy, úspěšně zvládly zápis  
a v tuto chvíli už je čeká jen slavnostní pasování na školáky, 

na které se pečlivě připravují. Velká 
pozornost patří i našim nejmenším 
rybičkám, pro které je vždy nástup do 
mateřské školy velkou životní změnou. 
Nicméně tento životní krok zvládly 
velmi dobře a je krásné vidět, když se do 
školky vyloženě těší. 
 Závěr tohoto školního roku jsme 
se rozhodli zakončit dvěma způsoby. 
A to školním výletem do Dinoparku 
a Zoologické zahrady ve Vyškově  
a následně tradiční Zahradní slavností. 
Jsme rádi, že školní rok probíhal zdařile, 
že se nám podařilo uskutečnit zajímavé 
a pestré aktivity, ale co je pro nás 
nejdůležitější - jsme rádi, že každý den 

můžeme ve školce vidět usměvavé a spokojené tváře všech 
dětí. A právě to nám dodává energii do dalších dní a těšení 
se na nové zážitky v novém školním roce.

Škola v přírodě na Březové očima žáků čtvrté třídy     Kolektiv 4. třídy ZŠ Pozlovice

 V termínu od 16. do 20. května se žáci třetí, čtvrté 
a páté třídy historicky poprvé zúčastnili školy v přírodě 
na Březové. Program této školy v přírodě je zasazen do 
krásného prostředí národního parku a je zaměřen na 
rozvoj pohybových dovedností, orientaci a pohyb v terénu. 
Účastníci se aktivně seznamují se zvířaty, způsoby jejich 
života a práce s nimi. Zdokonalení fyzické zdatnosti je 
doplněno o základy přežití v divočině. Mohli bychom 
pokračovat dalším výčtem, ale domníváme se, bude lepší, 
pokud školní akci zhodnotí naši žáci…

 No, posuďte sami! Tady je několik úryvků ze 
slohových prací.
 Ahoj! Ty jsi určitě ten čtenář, který chtěl slyšet 
příběh o škole v přírodě, že? No dobře, začneme tedy od 
začátku. 
 Ráno jsem vstal jako každý jiný den, vyčistil si 
zuby, oblékl se, a šel v doprovodu své mamky ke škole, 

kde byl náš sraz. Dali jsme kufry do autobusu, zamávali 
rodičům a vyrazili. (Davča)
            V autobuse jsme zpívali písničky a pouštěli si film. 
Cesta uběhla celkem rychle a my dojeli na vytoužené místo. 
U autobusu nás čekali instruktoři. Ten náš se jmenoval 
Jakub. Následoval oběd a ubytování. Všechna jídla byla 
výborná. Prošli jsme si celý areál a zahráli si hry. (Míša) 
 V úterý ráno se mi nechtělo vůbec vstávat. Šli jsme 
na snídani – měla jsem lupínky s mlékem. Kolem deváté 
hodiny jsme šli do lesa a stavěli tam domečky z přírodnin – 
moc mne to bavilo. Bylo to velmi zábavné. Pět dní uběhlo 
jako voda a čekal nás čas odjezdu. Jakuba jsem si hodně 
oblíbila, nechala jsem si ho podepsat na ruku. Klidně bych 
tam ještě týden zůstala. (Kamilka)
            Zakletou vesnici obývali strážci. Kuba nám zadal 
úkol, abychom našli přísady do lektvaru pro čarodějnici. 
Všechny přísady se nám podařilo najít a předat čarodějnici, 
která z nich uvařila lektvar a společně jsme tak vesnici 
zachránili. (Agátka)
 Paní učitelka se nás zeptala, jestli chceme jít do 
strašidelného hradu. Souhlasili jsme, ale ještě před vstupem 
do hradu bylo nutné zdolat prolézačku, abychom získali 
kód a do hradu se dostali. Byl to velký zážitek. (Adinka)
 Bylo pro nás připraveno velké množství různých 
aktivit – lezecká stěna, čtyřkolky, rafty, vysoká lana, pirátská 
vesnice, jízda na koních, paintball, bongo a mnoho dalších. 
Paní učitelka vyzkoušela atrakce také, moc se mi to líbilo  
a všechno jsem si užila. (Ema)
 Ze všeho nejvíc mě bavila lukostřelba, kde jsem se 
naučila správně držet luk a mířit na terč. Trefila jsem se 
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Škola v přírodě na Březové (pokračování ze str. 7)                  Kolektiv 4. třídy ZŠ Pozlovice

čtyřikrát. Taky jsem si užila paintball, kde jsme po sobě 
stříleli barevnými kuličkami. Z pobytu jsem si kromě 
úžasných zážitků přivezla také spoustu modřin, ze kterých 
byla mamka moc nadšená. Už teď se těším na příští školní 
rok a podobné akce. (Meliska)
 Aktivity byly super a jídlo mi taky moc chutnalo. 
Bylo to prostě perfektní a kdybych mohla, určitě bych jela 
znovu. (Karolínka)
 Nejen na divokém západě se v dávných dobách 
získávalo zlato RÝŽOVÁNÍM. I my jsme se na škole  
v přírodě rozhodli tuto aktivitu vyzkoušet. Bylo to pro nás 

jednodušší, nehledali jsme zlatěnky, ale krásné kamínky. 
Podařilo se mi vyrýžovat sodalit, český rubín, amazonit, 
a olivín. Kameny jsem si doma schovala na památku do 
kouzelného pytlíčku. Ráda budu na rýžování vzpomínat 
a od této chvíle si vážím všech hledatelů zlata v řekách. 
(Vaneska)
 A co bychom měli říct závěrem? Snad jen to, že 
nám vyšlo počasí, měli jsme štěstí na skvělého instruktora, 
podařilo se nám vyzkoušet nové aktivity, objevit mnoho 
zajímavostí a děti si ten týden náramně užily. No, posuďte 
sami, nebyla to skvělá akce?                                                    

Škola v přírodě         Kolektiv 2. třídy ZŠ Pozlovice

 Dne 2. – 4. 5. 2020 se žáci prvního a druhého 
ročníku naší školy zúčastnili pobytu v Ekocentru Veronica 
v Hostětíně. Pobyt byl zaměřen na ekologickou výchovu  
v projektu „Čtyři živly“, kterou nás provedli skvělí 
instruktoři. Vše se odehrávalo v krásném přírodním areálu 
a okolí. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, vše 
si prakticky ověřily a vyzkoušely. Chodili jsme na výlety, 
prošli stezkou odvahy, nechybělo ani opékání špekáčků, 
výroba trdelníků a domácí nutelly.  Pobyt jsme si všichni 
užili, vrátili jsme se živí, zdraví a spokojení. A níže si 
můžete přečíst krátkou ukázku, jak školu v přírodě viděli 
naši druháci.
 Byl tam samý mošt. Šli jsme na stezku odvahy 
a já jsem brečela. Plakaly i další holky. Ale pak jsme si  
s Verčou řekly, že to dáme. Míša s Anetkou se dohodly, 

že půjdou spolu. Všechno jsme to nakonec zvládly. (Agáta 
Mikuličková)
 Opékali jsme špekáčky. Učili jsme se o přírodě  
a hledali jsme poklad. Chodili jsme na procházky. Bydleli 
jsme na pokoji číslo 1. Byla tam i zahrada. Na pokoji jsem 
byl s Paťou a Adamem. (Péťa Hamšík)
 Ráno jsme vstali a jeli na nádraží. Potom jsme 
dorazili do Hostětína. Měla jsem pokoj číslo 5 s Nikolkou  
a Anetkou. Byli jsme po opékání špekáčků na stezce 
odvahy. Šla jsem s Agátkou. Druhý den jsme šli ven. 
(Veronika Adámková)
 Našel jsem tam kovovou tyč. Paní jménem Irča 
vzala tu tyč svému tátovi na stavbu. Jestli se ptáte, kam 
jsme jeli, tak do Hostětína na Veronicu. (Filip Machů)
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Otevřené brány v kostele svatého Martina v Pozlovicích       Lukáš Zábojník

 I letos je náš pozlovský kostel svatého Martina 
zapojen do projektu Otevřené brány. Projekt se koná 
pod záštitou Zlínského kraje a Římskokatolické církve 
Luhačovice – Pozlovice. Díky tomuto projektu je v okrese 
zpřístupněno 26 významných památek během turistické 
sezóny, tedy od května do září, kde mají návštěvníci 
možnost se seznámit s jejich historií a zajímavostmi  
a pokochat se krásou a historickou architekturou.
 Za dobu své existence si projekt získal oblibu široké 
veřejnosti. Je to především vidět na návštěvnosti kostela  
v době Otevřených bran, která má stoupající tendenci. 

 Někteří návštěvníci přicházejí jen posedět, ztišit se 
a pomodlit, což je v dnešní neklidné době velmi důležité. 
Jiní se zastaví cestou při procházce na přehradu či na 
koupaliště Duha. Jsou tu i takoví, kteří přijíždí zdaleka, mají 
tuto lokalitu nastudovanou a chtějí slyšet hlavně o historii 
kostela, farní budovy, hradu Světlova, městyse Pozlovice 
nebo rodu Serényiů. Jiní zase mají zájem o současné dění  
v kostele a o bohoslužby. 
 Další skupinkou jsou většinou cyklisté, kteří 
objíždí všechny chrámy, které jsou zakresleny v mapě 
Otevřených bran. Rádi se chlubí získanými razítky, kde 
už všude zvládli návštěvu. Naopak starší lidé, kteří jsou 
v Pozlovicích každoročními hosty, si nechávají o všem 
vyprávět opakovaně a jsou vděční i za tuto návštěvu, 
protože jim zdraví nedovolí delší chůzi.

 Snad nejšťastnější jsou ale rodáci, kteří přijdou 
na hřbitov ke hrobům svých drahých a zjistí, že je kostel 
otevřený. Vcházejí s posvátnou úctou, s nostalgií vzpomínají 
na chvíle zde prožité a dychtí se co nejvíce dozvědět  
o současnosti.  A jsou tu i dokonce takové případy, že až 
díky tomuto projektu někteří lidé objevili a dostali odvahu 
navštívit kostel v místě bydliště.

 Ještě stojí za zmínku velký obdiv všech návštěvníků 
nad krásně udržovaným hřbitovem a samotnými hroby. 
Říkají, že se tak upravený hřbitov jen tak někde nevidí. 
 Tento projekt přispívá k všeobecné vzdělanosti 
a schopnosti lidí vnímat duchovní kulturu a také posiluje 
cestovní ruch v našem kraji. 
  Za tým průvodců Lukáš Zábojník

Prohlídka Otevřených bran kostela svatého Martina  
v Pozlovicích v době od 1. 5. - 30. 9. 

Sobota a svátky: 12:00 - 18:00
Neděle: 13:00 - 17:00 

V době církevních obřadů a bohoslužeb  
se od prohlídek upouští. 

více informací o projektu najdete na https://otevrenebrany.cz

Otevřené 
brány

Komentovaná prohlídka kostela,
vstup zdarma.

Otevřeno:

Sobota a svátky: 
12:00 - 18:00

Neděle: 13:00 - 17:00

https://otevrenebrany.cz
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2022
Bartončíková Olga  70 let
Richterová Eva  70 let
Hanáková Věra  70 let
Macurová Marie  70 let
Michalíková Věra  70 let
Hubáčková Ludmila  70 let
Hrbáček Josef  75 let
Hruboš Josef  75 let
Sláčalová Jarmila  80 let
Pinďák Vít  81 let
Bednaříková Helena  81 let
Bobčíková Marie  82 let
Horák Josef   82 let
Muroňová Lenka  82 let
Pokorný František  82 let
Hňupková Anna  83 let
Židek Dušan  85 let
Kolařík František  86 let
Kolářová Jaroslava  88 let

Martincová Růžena  88 let
Černochová Marie  89 let
Matulíková Bedřiška  89 let
Bednaříková Ludmila  94 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Benjamín Bětík                  Leoše Janáčka 201

Sňatky
Martin Bartončík a Dagmar Drábková
Ladislav Gajdůšek a Lenka Hasoňová

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili
Eliška Kalíková    78 let
Marie Martincová   83 let
Ludmila Hetmerová   76 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Společenská kronika                                                                                       Romana Zemková
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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. - 6. července  
 Pivní slavnosti na přehradě

● 24. července 
 Pouť ke sv. Anně
● 4. září 
 Pozlovský brokový trojboj

Pozlovice střed - omezení provozu
V pondělí 20. června byla zahájena rekonstrukce okolí zastávek  

Pozlovice, střed. a stanovena přechodná úpravá provozu:

Ve směru od Pozlovic na Luhačovice: 
 autobusová zastávka Pozlovice, horní konec zůstává zachována
	zastávka Pozlovice, střed je přeložena k požární nádrži u výrobny oplatků
    autobusová zastávka Pozlovice, dolní konec zůstává zachována
    je veden jedmosměrný provoz od mostu na Ludkovice směrem k ul. L. Janáčka
Ve směru od Luhačovic na Pozlovice:
 zastávka Pozlovice, dolní konec je na ul. A. Václavíka u hotelu Hubert
   autobusová zastávka Pozlovice, střed je na ul. A. Václavíka nad ul. V Dražkách
   zastávka Pozlovice, horní konec je na ul. K Přehradě nad hospodou U Krajčů
   objízdná trasa je vedena u hotelu Praha z ul. L. Janáčka přes ul. A. Václavíka
   jednosměrný provoz je veden v ul. A. Václavíka od křižovatky s ul. Nivy 
směrem ke kostelu
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