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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych se  jako staronový starosta ujal 

úvodního slova v  prvním Pozlovském občasníku 
po letošních komunálních volbách. V první řadě bych si 
dovolil poděkovat všem voličům za projevenou důvěru 
během letošních komunálních voleb. Mohu Vám slíbit, 
že se pokusím Vaši důvěru přetavit do projektů, které 
povedou k  dalšímu zvelebení naší krásné obce. 
Do  následujících čtyř let máme řadu cílů, které jsme 
prezentovali již v  rámci volebního programu a  nyní 
začneme pilně pracovat na jejich plnění. 

Největší výzvou do  dalšího volebního období je 
nepochybně zvelebení míst sloužících pro společné 
setkávání občanů. Pracujeme na  rekonstrukci 
víceúčelového sálu v  rámci budovy Úřadu městyse 
Pozlovice neboli kulturáku a  zároveň připravujeme 
nové výletiště, které chceme přesunout za  fotbalové 
hřiště. Jedná se o finančně náročné investice, a proto 
jedním z  hlavních úkolů bude zajistit financování 
nejlépe z  externích zdrojů (dotací). Dále chceme 
pokračovat ve  zvyšování bezpečnosti rekonstrukcí 
potřebných ulic. Máme připravený projekt rekonstrukcí 
ulic Nivy I a II a dále směle pokračují projekční práce 
na rekonstrukci části ul. Ludkovická. Hodně z Vás volá 
po  rekonstrukci ul. Antonína Václavíka, jíž doposud 
bohužel brání nedotažené majetkové vypořádání 
některých potřebných pozemků. Zde se  budeme 
snažit o  dotažení výkupu pozemků, abychom mohli 
konečně zadat projektovou dokumentaci a  tím 
se  posunout k  realizaci. V  rámci podpory udržitelné 
dopravy a  bezpečnosti bychom chtěli dosáhnout 
realizace cyklostezky mezi MŠ Pozlovice a fotbalovým 
hřištěm a  dále bychom chtěli pokročit v  majetkovém 
vypořádání pozemků pod plánovanou cyklostezkou 
mezi Pozlovicemi a  Dolní Lhotou. Toto propojení je 
zároveň velmi důležité pro obyvatele v  lokalitě 
Martincův mlýn, neboť má zajistit bezpečný přístup 
k  autobusové zastávce Pozlovice, Lipska. K  dalším 
prioritám, o  kterých jste se mohli dočíst ve  volebním 
programu Společně pro Pozlovice, je snižování 
energetické náročnosti majetku městyse. Jedná 
se  o  veřejné osvětlení nebo o  hledání dalších úspor 
v rámci jednotlivých budov. 

Během nadcházejících čtyř let chceme nadále 
podporovat seniory benefity na  stravování , 

osvobozením poplatku od svozu za komunální odpad 
a  podporou Charity Luhačovice. Nejenom pro mladé 
a  rodiny chceme být příjemným místem k  životu. 
Budeme nadále rozvíjet mateřskou a  základní školu, 
zlepšovat internetové připojení a  zároveň chceme 
modernizovat komunikaci k Vám občanům. 

Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsme schválili 
nový vizuální styl městyse Pozlovice, který budeme 
postupně promítat do  jednotlivých dokumentů 
a  komunikačních nástrojů. První vlaštovkou v  tomto 
ohledu je zmodernizovaná podoba Pozlovského 
občasníku, který právě držíte v ruce. Zároveň usilovně 
pracujeme na spuštění nového webu, mobilní aplikace 
a  infokanálu. Díky nové interaktivní formě budete mít 
možnost zveřejňovat své vlastní příspěvky či sdílet 
fotografie např. ze společenských akcí v Pozlovicích či 
ze  svých výletů po  okolí. Součástí bude i  nový 
rezervační systém pro fotbalové hřiště, víceúčelové 
hřiště u  MŠ a  tělocvičnu, skrze něhož budete moci 
nově udělat rezervaci jednotlivých sportovišť z pohodlí 
domova. 

Vážení občané, rád bych Vám popřál příjemné 
podzimní období v blízkosti lidí, které máte rádi. 

Úvodník

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
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Letošní volby jsou za  námi a  přinesly řadu změn 
v  rámci obsazení Zastupitelstva městyse Pozlovice. 
Do  patnáctičlenného zastupitelstva se  v  letošních 
volbách dostalo celkově pět nováčků (Ing. Tomáš 
Gergela, Kateřina Kolářová, Ing. Renata Sęková, Ing. 
Jarmil Švadleňák a Jaroslav Baláž). Z hlediska pohlaví 
máme 13  mužů a 2 ženy, z  hlediska nejvyššího 
dosaženého vzdělání máme 9 vysokoškoláků, z nichž 
jsou shodou okolností všichni inženýři. Nejmladší 
zastupitelkou bude Kateřina Kolářová (27  let), 
nejstarším zastupitelem je naopak Ing. Josef Hampl 
(69  let), průměrný věk zastupitele činí 48,9  let 
(v  minulých volbách byl průměr 43,1  let). A  kdo jsou 
nejzkušenějšími matadory? Od  roku 1990, kdy 
se  Pozlovice oddělily od  Luhačovic, jsou zastupiteli 
Václav Sedlář a  Ing. Petr Matulík; druhý zmiňovaný 
přitom uspěl v každých následujících volbách. V pořadí 
další na pásce jsou Ing. Josef Hampl, který se poprvé 
dostal do zastupitelstva v roce 1998, a Tomáš Martinec, 
který prvně uspěl o čtyři roky později. 

A nyní si představme jednotlivé kandidáty:  
 

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., 34 let  
starosta a člen rady 

Vystudoval Fakultu stavební na Vysokém učení 
technickém v Brně, kde v roce 2017 ukončil doktorské 

studium. Od roku 2011 pracoval 
ve  výzkumu a vývoji se zaměřením 
na  pokročilé materiály a zvyšování 
využ i t í recyklovaných mater iá lů 
v dopravním stavitelství. Od roku 2014 
je zastupitelem městyse a od roku 2018 
starostou. Je ženatý, s manželkou Ivou 

mají dceru Terezku. Mezi koníčky patří rodina, sport 
a cestování.  
 
Jaroslav Baláž, 60 let 
řadový zastupitel a člen Kontrolního výboru 

Vyučil se  v  oboru kuchař, poté vystudoval střední 
hotelovou školu a  pedagogické minimum v  oboru 
hotelnictví. Po  ukončení studií byl zaměstnancem 
v oboru služeb. Od roku 1990 je OSVČ a od roku 1992 
jednatelem společnosti. Je ženatý a  se  svou 
manželkou mají 3 děti a 4 vnoučata. V Pozlovicích bydlí 

od  roku 1986 v  řadovkách na  Nivách, kterou si 
svépomocí postavili. Je členem SK Pozlovice a 18  let 

ve výboru sportovního klubu. Mezi jeho 
záliby patří sport, zejména volejbal, 
cestování, kultura a  rodina. Jeho 
prioritou je všestranný rozvoj městyse 
Pozlovice, zejména sportu, kultury 
a  zajištění stejných podmínek k  životu 
pro všechny spoluobčany, kteří žijí 

trvale v Pozlovicích. 
 
Ing. Tomáš Gergela, 37 let 
člen rady 

Absolvoval Fakultu technologickou na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně, obor procesní inženýrství, které 

zdárně ukončil v roce 2010. Po studiu 
nastoupil do firmy Cominfo, a.s. 
na  pozici konstruktér / designer, kde 
pracuje dodnes. S manželkou Evou jsou 
rodilí Pozlovjané a společnými silami 
vychovávají tři děti. Volný čas věnuje 
především rodině, práci na  zahradě, 

cestování a sportu. Poslední 4 roky se aktivně věnuje 
oddílu přípravky SK Pozlovice. V komunální politice je 
nováčkem a  z  pozice radního se  bude snažit 
o všestranný rozvoj Pozlovic. 
 
Ing. Josef Hampl, 69 let  
člen rady 

Základní školu ukončil v  Luhačovicích, v  roce 
1972  maturoval na  gymnáziu JAK 
v  Uherském Brodě. Studium na  VŠE 
v Bratislavě ukončil v  roce 1977  titulem 
inženýr ekonomie. Po základní vojenské 
službě nastoupi l do  JZD Zálesí 
Luhačovice, kde pracoval až do  roku 
2017, posledních 16  let ve  funkci GŘ 

a  předsedy představenstva Zálesí a.  s. V  Pozlovicích 
žije se  svojí rodinou od  roku 1990. Členem rady byl 
zvolen již 6.  volební období v  řadě. Má mnohaleté 
zkušenosti v  řídící a  organizační práci, aktivně 
podporuje činnost spolků v  oblastech sportu, kultury 
a  ostatních zájmových činnostech. Volný čas věnuje 
sportu, práci na zahradě. a svým dvěma vnukům.

Představení Zastupitelstva městyse 
Pozlovice 2022 - 2026
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Ing. Vladimír Hrabina, 44 let 
řadový zastupitel 

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve  Zlíně obor 
automatizace. 20  let pracuje v  IT firmě SWS a.s. 

ve Slušovicích jako obchodní manažer. 
Od roku 2014 se aktivně věnuje fotbalu 
v  Pozlovicích, aktuálně jako předseda 
fotbalového oddílu a  člen výboru SK 
Pozlovice. Od  svého narození žije 
v  Pozlovicích. Mezi jeho další záliby 
patří manželka a  dvě dcery, turistika, 

příroda, houbaření, kultura a sport. 
 
Kateřina Kolářová, 27 let 
řadová zastupitelka a členka Finančního výboru 

Studovala na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 
kde absolvovala v  roce 2014. Dále začala studovat  

na  Mendelově univerzitě v  Brně obor 
Chemie a  technologie. Již v  průběhu 
s t u d i a s e  p o d í l e l a n a  v z n i k u 
a  budování rodinné firmy na  výrobu 
sandálů – Bosky. Od  malička chodí 
do  junáka. Vztah k  přírodě a  potřeba 
podí let se  na  výchově dalš ích 

zodpovědných generací mládeže trvá až dodnes, nyní 
ve  skautu zastává funkci zástupce vedoucího  
střediska. Mezi  její zájmy patří příroda, skauting, 
lezení, plavání, hudba a péče o květiny. 
 
Alois Mališka, 52 let 
řadový zastupitel 

Absolvoval učební obor truhlář na  Středním 
odborném učilišti nábytkářském v  Bystřici pod 

Hostýnem. Po  vyučení nastoupil 
do  Dřevopodniku Holešov, provoz 
Pozlovice. Po  skončení povinné 
vojenské služby dále pokračoval 
v  zaměstnání u  Dřevopodniku až 
do jeho ukončení činnosti v roce 2000. 
Od tohoto roku je zaměstnán u Služeb 

městyse Pozlovice. V našem městysi žije od narození, 
je ženatý a  má tři dospělé děti. Od  dětských let je 
členem Sboru dobrovolných hasičů Pozlovice. Jeho 
koníčkem je včelaření. 

Tomáš Martinec, 46 let 
řadový zastupitel  a člen Školské rady 
Jako vystudovaný technik telekomunikačních zařízení 

se  od roku 1993 neustále věnuje 
telekomunikacím, v  současné době 
jako projektový koordinátor výstavby 
nových sítí. Mimo to se spolu s rodinou 
věnuje rodinnému hospodářství 
s  chovem ovcí a  skotu, ve  kterém 
vyrůstal od  mládí. S  manželkou 

Miroslavou spolu vychovávají 4 děti. V  zastupitelstvu 
městyse Pozlovice nyní začíná 6.  volební období 
a v obci má na starosti již 16  let výjezdovou jednotku 
hasičů. Jako velitel zodpovídá za  její akceschopnost 
a odbornou způsobilost a účastní se  jednání při řešení 
krizových situací. V  následujícím období chce dále 
pokračovat v  rozhodování na  základě zdravého 
selského rozumu a svých zkušeností z předchozích let 
a starat se o připravenost a pomoc spoluobčanům při 
mimořádných událostech. 
 
Ing. Petr Matulík, 56 let 
řadový zastupitel  a předseda Finančního výboru 

Vystudoval VŠE v  Praze, obor automatizace 
systémů ř ízení v  ekonomice. Od  roku 1986 
programátor ekonomických agend, nejdříve jako 

OSVČ, nyní zaměstnanec zlínské firmy 
vyvíjecí mzdový a  personální systém 
Perm3, specializace na  slovenskou 
legislativu. V  komunální politice je 
nepřetržitě 32 let od roku 1990, z toho 
6  let jako místostarosta (1996 - 2002), 
16  let jako radní (1994 - 2010), 4 roky 

předseda kontrolního výboru, 24  let předseda 
finančního výboru a 10  let ve výboru SK Pozlovice. Je 
ženatý, s  manželkou Olgou mají dvě dcery, obě 
ukončily studium na  VŠ. K  jeho  koníčkům patří 
cykloturistika, pěší turistika, inline bruslení, četba 
a práce na  zahradě. Z pozice zastupitele a předsedy 
finančního výboru chce předávat zkušenosti novým 
kolegům a  zasadit se o  rozumné hospodaření 
a vyrovnaný rozpočet. Podporuje rozvoj obce v oblasti 
investičních akcí, tj. výstavbu sportovišť, komunikací, 
chodníků, modernizaci budov v  majetku městyse, 

Představení Zastupitelstva městyse 
Pozlovice 2022 - 2026
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údržbu krajiny a péči o vzhled obce - to vše pro dobré 
bydlení nás místních i pro udržení návštěvnosti naší 
obce a rozvoj cestovního ruchu.“ 

 
Ing. Miroslav Papoušek, 43 let 
místostarosta a člen rady 

Vystudoval fakultu Managementu a  ekonomiky 
na  Univerzitě Tomáše Bati ve  Zlíně. Do  roku 2003 

pracoval v Union bance a.  s. ve Zlíně. 
Od března 2003 pracuje jako účetní – 
ekonom Městyse Pozlovice. Od  roku 
2006 je také členem zastupitelstva. 
V  roce 2010  byl zvolen do  funce 
místostarosty městyse, na  starost má 
především ekonomickou agendu. 

Zajímá se o sport jako fanoušek fotbalového oddílu 
SK a  je fanouškem zlínského hokeje. Od  roku 
2008  se  podílí na  pořádání letních táborů pro 
ministranty z  Pozlovic a  Luhačovic. Mezi další záliby 
patří příroda a horská turistika. 
 
František Petráš, 52 let 
řadový zastupitel  a člen Kontrolního výboru 

V  roce 1985  se  vyučil čalouníkem pro Valašský 
dřevoprůmysl Fryšták na Střední odborné nábytkářské 

škole v  Brně. Od  roku 1991 pracoval 
ve firmě MM INTERIER Miroslav Maňas 
Luhačovice. V  roce 2000  si založil 
firmu Čalounictví František Petráš 
v  Dolní Lhotě. V  roce 1993 se 
přistěhoval do Pozlovic.  
S  manželkou Jaroslavou mají dvě 

dcery Adélu a Nikolu a syna Františka. Od roku 1995 je 
členem SDH Pozlovice. Jeho koníčky jsou rodina, 
vaření, hudba, práce na zahradě a v lese.  

Je zastáncem slušného a  férového jednání mezi 
lidmi. 
 
Václav Sedlář, 64 let 
řadový zastupitel  a předseda Kontrolního výboru 

Původem je z  komun is ty perzekuované 
zemědělské a  kostelnické starousedlické rodiny. Je 
elektrotechnikem s  maturitou. Od  tohoto tzv. 
"revolučního" roku je v  orgánech městyse jako 

místostarosta, radní, zastupitel nebo předseda 
kontrolního výboru. Dále je dlouholetý předseda 

a  zakladatel občanského sdružení Za 
Pozlovice, které již 23  let bojuje proti 
devastující podobě stavby VVN 2x110 
kV na katastru Pozlovic. Je ženatý, má 
2 děti a je čerstvým důchodcem. Má 
rád sport, kulturu, historii a  přírodu. 
Rád by př ispě l svými znalostmi 

místního prostředí k  všestrannému a  společenskému 
rozvoji městyse Pozlovice. 
 
Ing. Renata Sęková, 53 let 
řadová zastupitelka a členka Školské rady 

Vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB – Technické 
univerzity Ostrava. V  roce 1993 
nastoupila na  Střední odbornou školu 
v  Lu h ačo v i c í c h j a ko v y uču j í c í 
odborných ekonomických předmětů, 
kde pracuje dodnes. V  letech 2010- 
2012  byla zástupcem za  rodiče 
ve  Školské radě ZŠ Pozlovice. 

V komunální politice pracuje ve finančním výboru dvě 
volební období 2014 – 2022. Od roku 1995 je členkou 
Sportovního klubu Pozlovice, v  letech 2002 – 2012 
vedla Sportovní hry pro děti a mládež, od roku 2006 je 
vedoucí oddílu ženy a od roku 2012 je členkou výboru 
SK Pozlovice. 

Jejími koníčky jsou cvičení, turistika, jízda na  kole, 
lyžování a  zbývající čas věnuje rodině a  práci 
na zahradě. 

 
Ing. Jarmil Švadleňák, 47 let 
řadový zastupitel 

Je rodákem z  Pozlovic, vystudoval VUT v  Brně, 
Fakultu managementu a  ekonomiky Zlín. Od  roku 

2005 pracuje na  různých pozicích 
v  jedné z  našich bank, posledních 
10  let jako bankéř pro firemní klientelu 
a  živnostníky. Mezi jeho zájmy patří 
především sport – cyklistika, turistika, 
lyžování, běžky. Od  mládí je aktivním 
členem fotbalového oddílu - dříve jako 

hráč, po ukončení kariéry různé funkce, např. vedoucí 

Představení Zastupitelstva městyse 
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žáků, vedoucí dorostu atd. Dlouhodobě působí ve 
výboru fotbalového oddílu. 

Je ženatý, s  manželkou Dášou má 2  syny Jana 
( 22 let ) a Šimona ( 17 let ). 

Rád by jako zastupitel mimo další priority podpořil 
ty, kteří se  starají o  společenský, kulturní a  sportovní 
život v obci. Jako dlouholetý člen SK Pozlovice ví, jak 
je těžké udržet v aktivitě v oddílech děti a mládež, jak 
je nevděčná práce dobrovolníků. Chtěl by v  tomto 
v rámci možností pomoci. 
 
Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D., 50 let 
člen rady 

Vystudoval Obchodně podnikatelskou fakultu 
Slezské Univerzity v  oboru marketing-management, 
následně pak dokončil doktorandské studium 
na  Ekonomické fakultě Technické univerzity Ostrava 
v  oboru ekonomie, 2 roky studoval na  Masarykově 
univerzitě v Brně obor sociologie - politologie.  

Od  roku 1994 pracoval jako exportní manažer 
v České zbrojovce Uherský Brod, v  roce 2001 se stal 

Exportním ředitelem společnosti Hamé s.  r.  o., dále 
od  roku 2008 komerčním ředitelem a  prokuristou 

společnosti Hamé s. r. o. zodpovědným 
za všechny obchodní a importní aktivity 
společnosti, od  roku 2018 komerčním 
ředitelem International společnosti 
Orkla Česko a  Slovensko, která 
se  stala vlastníkem společností Hamé 
a Vitana. Od  roku 2020 je generálním 

ředitelem společnosti Europasta SE, která je výrobcem 
těstovin a  mouk pod značkami Adriana, Zátkovy, 
Rosické a Ideál.  

Od  roku 2006 je zastupitelem městyse Pozlovice   
a  od  letošního podzimu pokračuje jako člen rady. Je 
ženatý, manželku Janu poznal během studia a mají 4 
děti. Mezi koníčky patří zejména rodina, zahrada, 
hudba a práce.

Představení Zastupitelstva městyse 
Pozlovice 2022 - 2026

Poděkování paní učitelce Hetmerové
Rádi bychom jak za  celou mateřskou školu, tak 

za  obyvatele Pozlovic, Podhradí a  Řetechova 
poděkovali paní učitelce 
Daně Hetmerové, která 
od  měsíce září odešla 
do  zasloužilého důchodu. 
Za  léta její učitelské praxe 
se  podílela na  výchově 
a  vzdělávání spousty dětí 
a  tak, jako každý dobrý 
pedagog, dala dětem i kus 
ze sebe samé. 
Děkujeme jí za  její přínos 
v  naší mateřské škole 

a přejeme jí už jen klidná a pohodová léta, věnování 
se svým koníčkům a hlavně úsměv na tváři každý den. 

Kolektiv mateřské školy 
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Volební systém
Po letošních volbách do  Zastupitelstva městyse 

Pozlovice se na mě řada občanů obrátila s otázkou, jak 
je možné, že kandidáti s  většími počty hlasů 
nepřeskočili méně úspěšné kandidáty před sebou 
a nedostali do zastupitelstva. Jak tedy volební systém 
funguje? Systém do  komunálních voleb je postaven 
na tom, že byť voliči mohou křížkovat jimi preferované 
kandidáty, ve  skutečnosti primárně nevolí tyto 
kandidáty, nýbrž volební uskupení, která jednotlivé 
kandidáty navrhla. Jinými slovy řečeno každý volič 
v  Pozlovicích měl až 15  hlasů, které mohl dát buďto 
celé volební straně, nebo je mohl rozdělit mezi 
jednotlivé strany tím, že křížkoval kandidáty z  různých 
stran. Po uzavření volební místnosti se přitom nejprve 
sečetly křížky pro jednotlivé kandidáty daného 
uskupení a poté se za pomoci tzv. d΄Hondtovy metody, 
která se  v  České republice pro komunální volby 
používá od  roku 2002, určil poměr mandátů mezi 
jednotlivými kandidátními listinami, tedy kolik 
zastupitelů bude z každé jednotlivé volební strany. Již 
tímto může dojít k  tomu, že do  zastupitelstva bude 
zvolen kandidát, který má méně hlasů než kandidát 
z  jiné kandidátní listiny. Jakmile byly rozděleny 
mandáty mezi jednotlivá kandidující uskupení, bylo 
nutné stanovit, který kandidát z té které volební strany 
získá mandát zastupitele. Celkové pořadí kandidátů 
v  rámci jednotlivých volebních stran vychází z pořadí 
kandidátů na  kandidátní listině, jak navrhlo příslušné 
volební uskupení. Voliči nicméně mohli svými křížky 
docílit toho, aby došlo k  přeskupení volební stranou 
navrženého pořadí kandidátů. Podmínkou pro postup 
na  výhodnější pozici přitom bylo, aby některý 
z  kandidátů na  méně výhodném pořadí získal 
ve volbách více hlasů než kandidáti navržení na vyšším 
pořadí a  současně získal nejméně o 10 % více hlasů 
než je průměrný počet hlasů všech kandidátů z dané 
volební strany zaokrouhlený na celé číslo dolů. Z toho 

vyplývá, že byť bude mít některý kandidát o něco hlasů 
více než jeho spolukandidáti na  lepším místě, ale 
nedosáhne alespoň 10  % hlasů nad průměr volební 
strany, pak podle platného volebního systému poskočit 
na výhodnější pořadí bohužel nemůže. 

Výše řečené promítneme do současného výsledku 
voleb. Kandidátní listina Společně pro Pozlovice, která 
byla v  komunálních volbách nejúspěšnější, získala 
celkově 4870  hlasů a  připadlo jí celkově 9 mandátů. 
Průměrný počet hlasů na  jednoho kandidáta činil 
u  této volební strany 324,70 (4870 hlasů celkem / 15 
kandidátů) a  při zaokrouhlení na  celé číslo dolů činil 
průměr 324  hlasů. Z  toho stanovený limit pro 
přeskakování ve výši 110 % průměru činil 356,40 hlasů 
(324 × 1,1). Ačkoliv tedy kandidát č. 11 (Petr Kubáček) 
získal 348  hlasů, tj. 4.  nejlepší výsledek ze  všech 45 
kandidátů do  obecních voleb, nemohl přeskočit své 
spolukandidáty, protože nedosáhl požadovaného 
počtu alespoň 357 hlasů, a s ohledem na 9 získaných 
mandátů pro kandidátní listinu Společně pro Pozlovice 
sám mandát zastupitele nezískal. 

Pro srovnání ve  sněmovních, krajských č i 
evropských volbách, v  nichž mohou voliči svými 
kroužky podpořit některé kandidáty, je předpokladem 
pro přeskočení některého kandidáta získání alespoň 
5 % ze  všech preferenčních hlasů pro danou volební 
stranu, což by Petru Kubáčkovi ke změně pořadí stačilo 
(348 hlasů z 4 870 hlasů činí 7,15 %). Lze tedy shrnout, 
že kroužkování není to samé, co křížkování. Malou 
útěchu kandidátům, k te ř í bohužel nemohl i 
na kandidátce poskočit, může být to, že jejich letošní 
volební výsledek může být nepochybně dobrým 
argumentem k  tomu, aby byli v  příštích volbách 
postaveni na kandidátní listině o poznání výše. 

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
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Pod pojmem „vizuální identita“ nebo „vizuální styl“ si 
většina lidí představí logo. Není to však „jen“ o logu, je 
to něco víc. Jednotný vizuální styl je soubor grafických 
prvků – tvarů, barev, písma atd., které dohromady 
vytvářejí jedinečný vizuální charakter, a  které 
napomáhají jednotné rozpoznatelnosti městyse. 
Na základě toho jsou pak vytvářeny vizitky, hlavičkový 
papír, komunikační prostředky (design webu, Pozlovský 
občasník, plakáty), ale také informační a  orientační 
prostředky (piktogramy, směrové tabule). Vizuální 
identita pomáhá budovat rozpoznatelnost městyse 
a jeho charakter v rámci regionu. 

Samotné logo je inspirováno přírodou, která je 
oázou odpočinku jak pro obyvatele, tak pro turisty. 
Skládá se ze dvou částí, horní část představuje kopce, 
které jsou neodmyslitelnou součástí přírody obklopující 
Pozlovice.  

Spodní část představuje vodu, která je odkazem 
nejen na přehradu, ale také mnohé přírodní prameny, 
které se  v  okolí nacházejí. Grafický prvek je doplněn 
textovou částí. 

Kromě loga Pozlovic dostanou novou grafiku 
i spolky přináležící k městysi (knihovna, hasiči, MŠ, ZŠ, 
farnost atd.). 

S novou identitou se obyvatelé setkají přímo v obci, 
a  to díky navrženému navigačnímu systému, novým 
uvítacím tabulím, nebo bannerům na  okružní 
křižovatce. 

V  rámci nového vizuálu vznikly také nové etikety 
na  Pozlovský med a  slivovici, které korespondují 
s  identitou městyse. Nový obal dostaly i  lázeňské 
oplatky.  

Možnost obohatit si domov o  kousek této vizuální 
identity budou mít obyvatelé a  turisté při zakoupení 

reklamních předmětů v podobě triček, plátěných tašek, 
hrníčků, propisek, magnetek a mnoha jiných. 

Věřím, že se nový vizuální styl bude obyvatelům líbit 
a přiroste jim k srdci. 

  
Lucie Kurucová, autorka nové vizuální identity

Pozlovice budou mít nový vizuální styl!

Dokážete poznat, co jednotlivé piktogramy znázorňují?
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Stejně jako většina domácností i my na obci řešíme, 
jak snížit výdaje na  energie. Pro městys Pozlovice je 
stěžejní zejména úspora na spotřebě plynu a elektřiny. 
Plynem je vytápěn např. úřad městyse nebo mateřská 
a  základní škola. Upřímně řečeno v aktuální situaci je 
jen a  jen dobře, že jsme se  nebáli v minulých letech 
investovat do  úspor, kdy jsme staré kotle nahradili 
moderními kotli kondenzačními, které mají vyšší 
úč innost. Městysi Pozlovice je dodáván plyn 
za  zafixovanou cenu Pražskou plynárenskou; fixace 
ovšem na konci letošního roku skončí. Z tohoto důvodu 
se výrazný nárůst ceny projeví zejména v novém roce 
2023, kdy cena bude bohužel výrazně vyšší. V případě 
elektrické energie jsme měli do  konce roku 2021 
dodavatele spol. Ampér Market, která patřila 
do  skupiny Bohemia Energy. Z  těchto důvodů jsme 
na  konci minulého roku řešili kritickou situaci, 
a  nakonec jediným východiskem bylo přejít na  tzv. 
spotové ceny, které kopírují aktuální cenu elektřiny 
na  burze u  spol. EPET. Již nyní víme, že cena 
za odebranou elektrickou energii v průběhu letošního 
roku je vyšší v  řádech stovek tisíc Kč. Smlouvami 
na  nové období se  zabýváme často na  jednání rady 
a  zároveň postup konzultujeme s  Energetickou 

agenturou Zlínského kraje, která nám pomáhá 
se ve složité situaci zorientovat a zvolit nejvýhodnější 
cestu. Zároveň se  snažíme hledat další úspory, které 
povedou ke snížení spotřeb.  

A  co děláme konkrétně? Aktuálně probíhá 
zpracování místní energetické koncepce městyse 
Pozlovice, na  kterou se  nám podařilo získat dotaci 
ve  výši 400  000  Kč od  Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Mělo by se jednat o strategický dokument, 
který nám pomůže najít slabá místa a  zároveň 
doporučí, kam máme dále zaměřit naši pozornost. 
Dokument by měl být hotový na  přelomu let 2022 
a  2023. Dále intenzivně řešíme úspory ve  veřejném 
osvětlení. Konkrétně připravujeme žádost o  dotaci 
na  obměnu další části neekologických svítidel, které 
chceme nahradit za LED svítidla. Již v letošním roce tak 
budou v  ulicích Hlavní, Podhradská a  Leoše Janáčka 
vyměněny stávající sodíkové žárovky za  LED žárovky. 
I  ve  vánočních ozdobách budeme přecházet 
na úspornější LED žárovky. Dále připravujeme projekt 
rekonstrukce veřejného osvětlení ve  druhé části ul. 
Pod Větrníkem a na přehradě mezi koupalištěm DUHA 
a kempem.  

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Energetické úspory

Na začátku zář í internetem proš la zpráva 
o  průzkumu spol. STEM, která rozdělila tisíce obcí 
v  Česku na  šest základních typů podle kvality života. 
Některé obce jsou komplikované či opomíjené, další 
žijí průmyslovým odkazem, jiné jsou na  hraně, další 
usedlé a část spadá mezi úspěšné. 

A jak dopadly Pozlovice, napovídá již nadpis tohoto 
příspěvku. Zařadili jsme se mezi 16 % úspěšných obcí 
v  ČR! Mezi hodnocená kritéria patřila demografie, 
bezpečnost, bydlení, infrastruktura a vybavenost obce, 
občanská angažovanost a  dobré v ládnut í , 
zaměstnanost a  práce, příjem a  bohatství, vzdělání, 
zdraví, životní prostředí a mezilidské vztahy. K  silným 
stránkám městyse patří infrastruktura a  vybavenost, 
která hodnotí dostupnost služeb ať již v oblasti státních 
služeb, občanského života nebo volnočasového vyžití. 
Městys zde získal 88% percentil, což znamená, že byl 
vyhodnocen lépe než 88  % obcí v  České republice. 
Další silnou stránkou byla kvalita života v  oblasti 

občanské angažovanosti (90% percentil), jež 
se zaměřuje na míru zapojení obyvatel do veřejného, 
zejména politického života obce. Mezi silné stránky 
dále patří vzdělání (87% percentil) nebo životní 
prostředí (80% percentil). 

Ke slabším stránkám patří zdraví, kde jsme dosáhli 
41% percentil. Zajímavostí je, že ženy se dle průzkumu 
dožijí v průměru 83,1 let, což je dokonce 95% percentil. 
U mužů je věková hranice 76,7 let (77% percentil). 

Pokud Vás zajímají podrobnější informace včetně 
srovnání s  okolními obcemi, navštivte web: https://
kdejedobre.cz/. Zároveň se domnívám, že můžeme být 
právem pyšní na místo, kde trávíme svůj život a máme 
přátele. Zároveň je to i závazek vůči dalším generacím, 
abychom městys nadále dobře spravovali a  jednou 
předali našim dětem jako prosperující a  lákavé místo 
pro život. 

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Pozlovice jsou úspěšnou obcí

https://kdejedobre.cz/
https://kdejedobre.cz/
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Letošní rok je k  nám až překvapivě shovívavý – 
rychle to zaklepejme na dřevo, protože konec roku je 
sice v dohlednu, avšak máme toho ještě hodně v plánu 
a  jak víme z  předchozích let, změny můžou nastat 
ze dne na den. Ale než si řekneme, co nás ještě čeká 
a  nemine, podívejme se, co všechno jsme prozatím 
letos stihly. 

První fajfku za splněný úkol jsme si udělaly o prvním 
dubnovém víkendu, kdy jsme vypomáhaly při pořádání 
16.  ročníku Koštu slivovice a 14.  ročníku Ochutnávky 
medu. Akce to byla vydařená jak po  stránce 

organizační, tak z hlediska počtu vzorků lahodného 
švestkového moku a tekutého zlata – medu. 

30.  dubna jsme udělaly další fajfku, tu největší, 
p r o t o že n á s če k a l v r c h o l c e l é h o n a še h o 
čarodějnického roku – a  to slet čarodějnic, navíc 
jubilejní, 20.  ročník. Tak jako pokaždé jsme se  začaly 
slétat něco málo po  poledním netopýřím menu 

na našem meeting-poitu u hasičárny. Sešlo se nás tady 
v c e l k u d o s t . P o  p á r f o t k á c h d o  k r o n i k y 
a  s  kolemjdoucími, kteří nevěřili svým očím, jsme 
vyrazily směr „Pozlovské Petrovy kameny“ (pozn. 
Za  čarodějnických procesů v 17.  století byly Petrovy 

kameny označovány jako dějiště čarodějnických sletů. 
Nacházejí se v pohoří Hrubý Jeseník.). V čele průvodu 
se  vezla Máňa, kterou jsme tak trochu obětovaly při 
zapálení vatry. Nicméně na  „sletišti“ nás čekala nejen 
ochutnávka všelijakých drijáků a  pochutin, ale také 
spousta soutěží pro čarodějnická mláďata a také jsme 
vyhlásily ve  třech kategoriích ty NEJ květinové 
čarodějnice. Akce to byla zcela vydařená, protože jsme 
rejdily pod taktovkou DJ-e do časných ranních hodin.  

Tímto bychom chtěly dodatečně moc poděkovat 
všem členkám a  příznivcům, kteří se  na přípravě 
a  pořádání této akce podíleli, ale také bychom rády 
poděkovaly všem zúčastněným, protože bez nich by 
takové akce neměly smysl. 

Květen, pro některé lásky čas, pro nás ženy doba 
očistných kúr a ozdravných túr. Tentokrát nás vítr zavál 
na  česko-slovenskou hranici. Rozhodly jsme se zdolat 
nejvyšší vrchol Bílých Karpat – Velkou Javořinu.  

Výšlap jsme započaly na  Kamenné boudě, odkud 
jsme vyrazily po červené značce až na samotný vrchol. 
Od  začátku jsme nasadily pozvolné tempo, aby byl 
prostor na konverzace, pauzičky (jak na  focení, a dále 
pak na  doplnění tekutin), a  hlavně na kochání 
se  přenádhernou okolní krajinou, která byla krátce 

po  jarním probuzení. Celá trasa byla necelých 10  km 
dlouhá a zvládli ji všichni účastníci bez jakékoliv újmy. 

Poslední velkou akcí, kterou jsme si odfajfkly, byl 
Čarozájezd, který se  uskutečnil pod taktovkou naší 
organizátorky zájezdů, Vlaďky Janíkové, relativně 

Doletíme do zdárného konce se všemi 
fajfkami?
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nedávno, a to od 16. do 18. září.  
Tak jako každý rok to měla Vlaďka připravené 

a  vymazlené do  posledního puntíku. Pátek jsme 
započali prohlídkou jedinečného zámku v  Lednici. 
Procházkou po  lednickém parku jsme se  přesunuli 
k  minaretu, odkud jsme se  loďkami propluli k  umělé 
zřícenině Janova hradu. Odsud se  někteří vydali 
koňským povozem zpět k  zámku nebo probudili své 
„koňské síly“ a  vydali se  pěšky. Po  neskutečných, 
sluncem zalitých zážitcích v  Lednici, jsme přejeli 
do  nedalekého Mikulova, kde nás čekal výšlap 
po křížové cestě na Svatý kopeček s poutním kostelem 
sv. Šebestiána a zpět do centra. 
Ti, kteří si netroufli na  tuto vrcholovou etapu, strávili 
čas v  centru, kde právě probíhaly poslední agitační 
boje politických stran a  hlavně, kde započala 
burčáková sezóna.  

Každý si vybral, co bylo jeho srdci blíž. Poté 
následoval přesun na  Vysočinu do  obce Tři studně, 
která se  stala naším útočištěm až do  neděle. Sobota 
byla na  sluníčko velice skoupá, ale to nic neměnilo 
na  našem programu. Ten obsahoval výšlap z  obce 
Křižánky přes Devět skal do obce Milovy, kde na nás 
čekal autobus a  kde také mnozí zavzpomínali 
na předešlá léta strávená v místním kempu. Při návratu 
na hotel jsme měli v nohách něco přes 15 km, a jakmile 
zaklaply dveře za  posledním účastníkem výšlapu, 
začala taková průtrž mračen – pro Vysočinu tak 
typická. Někteří výletníci byli tak vyčerpaní, že si 
mysleli, že se  nedočkají ani večerníčku, ale opak byl 
pravdou. Kulturní program je natolik vzpružil, že bylo 
nemožné v nich tu energii uhasit a odeslat je na kutě. 
Ale tak to má být – jak se říká – kdo spí, nežije! Neděle 

– každý by si pomyslel, že už to bude pouhé 
„vyklusání“ celého zájezdu, ale opak byl pravdou. 
Neděle byla na  kulturu nejbohatší – začali jsme 
prohlídkou gotického komplexu hradu Pernštejn, kde 
někteří z  účastníků a  návštěvníků zahlédli pověstmi 
opředeného medvěda. Poté následovala prohlídka 
jeskyně Balcárka, která je součástí Moravského krasu 
a níž nás slečna průvodkyně proháněla po  schodech 
nahoru a  dolů jak stádo kamzíků. Myslím, že někteří 
z  účastníků zájezdu, když si vzpomenou na  jeskyni 
ještě dnes, tak se  zadýchávají. A  jak se  říká – závěr 
patří mistrům, tak i tentokrát to byla pravda – Vlaďka si 
to NEJ nechala na  úplný konec – Muzeum kočárů 
v  Čechách pod Kosířem – návštěva tohoto muzea 
a  samotný p rogram by l p ro mnohé z  nás 
nezapomenutelným zážitkem, kde se mísilo propojení 
dávné minulosti a  současnosti. Na  fotky z  celého 
Čarozájezdu se  můžete podívat na  webových 
stránkách Městyse Pozlovice, v sekci Svazu žen. 

A  nakonec co nás čeká a  nemine aneb, kde 
bychom si rády udělaly další fajfky. Tento měsíc, tedy 
v  říjnu, nás čeká bowling v  Hřivínově Újezdě, který 
pořádají PPČ (příznivci pozlovských čarodějnic). 
V  listopadu bychom si rády „odpočinuly“ při pečení 
a zdobení perníčků, také bychom se s vámi rády sešly 
na 11. Perníčkovém dni a  vánoční atmosféru navodily 
v pátek 25.  listopadu při rozsvěcení vánočního stromu 
v centru Pozlovic. 

Jak vidíte, fajfek máme doposud spoustu a  rády 
bychom si udělaly i ty poslední, tak nám držte palce, ať 
vše dopadne podle plánů. 

Lucie Turčyn Kalinová
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Dne 4. 9. 2022 uspořádalo MS Komonec Pozlovice 
již tradiční závod pod názvem Pozlovský brokový 
trojboj. 

Jak zní v názvu trojboj, jedná se o tři disciplíny, a to 
vysokou věž, lovecké kolo a automatickou past. Počasí 
nám letos nepřálo, ale i  přesto, že pršelo, zúčastnilo 
se  celkem 26  soutěžících střelců. Naštěstí kolem 
oběda déšť ustal a  soutěž probíhala bez komplikací. 
Závod byl napínavý až do poslední chvilky, rozhodnout 
pak musel až rozstřel dvouzávodníků o první a druhé 
místo bojovali Zdeněk Petrůj a  Ivan Lysák, který 
nakonec zvítězil. Na třetím místě se umístil Jaroslav 
Jenyš. 

Závodníkům byly předány poháry a hodnotné ceny. 
Během závodu jsme měli připraveny pro veřejnost 
zvěřinové speciality – pečený divočák se  zelím nebo 
šípkovou omáčkou a srnčí guláš. 

Po skončení závodu následovalo losování bohaté 
tomboly mezi hlavními cenami byla tři selata divočáka. 
Hodnotné ceny nám věnovaly firmy jako sponzorské 
dary, za které moc děkujeme. Všem výhercům gratuluji 
a ti, kteří nevyhráli, musí přijít příště . 

Poděkovat bych chtěl všem, kteří se akce zúčastnili 
hlavně těm kdo se  podíleli na  práci, přípravách 
a celkovému chodu celé akce. 

Na příští ročník se opět těšíme. 
Miroslav Kaniok

Pozlovský brokový trojboj

Radim Horák fotbalovým expertem 
Radime, televizní diváci tě mohli zahlédnout ve 

studiu CANAL+ Sport CZ, kde jsi byl s brankářem 
Zdeňkem Zlámalem hostem v pořadu Fantasy Show. 
Můžeš nám popsat o co se jedná? 

Jde o pravidelnou relaci, která se věnuje hře zvané 
Fantasy Premier League (FPL). Osobně termín hra 
používám nerad, protože si pod ním většina lidí 
představí člověka za počítačem nebo u herní konzole. 
V  tomto případě jde spíš o souboj pravděpodobností, 
excelových tabulek a  plánování. Ve  zkratce každý 
manažer dostává body za  reálné výkony hráčů 
anglické Premier League v  jednotlivých zápasech, 

které si podle předem stanovených pravidel vybral 
do svého 15-tičlenného týmu. Pro představu, pokud by 
Pozlovice porazily Petrůvku 3:0, já si vybral do branky 
Radima Koudelku a v útoku měl Pepu Kuchaře, který by 
rozhodl hattrickem, můžu slavit podařený víkend :-) 

V pořadu jsi byl označen za nejúspěšnějšího 
manažera v ČR. Jaký byl zatím tvůj největší úspěch? 

Patrně můj největší dosavadní úspěch přišel 
v  sezóně 2018/2019, kdy jsem se  z  celkově počtu 
necelých 6,5  milionu manažerů na  světě umístil na 
3055.  pozici. V  ČR to stačilo na 3.  místo. Umístit se 
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v některé sezóně takhle vysoko se může povést více 
hráčům, faktor štěstí hraje důležitou roli, ale umění je 
dokazovat to pravidelně, což se mi naštěstí daří, 
v  neoficiálních světových žebříčcích figuruju kolem 
druhé až třetí stovky a v ČR na 1. místě. 

Jak dlouho se FPL věnuješ a kolik času musíš 
věnovat sledování anglické Premier League, abys 
měl tak vynikající výsledky? 

FPL se věnuju 12. sezónu, začínal jsem v roce 2011 
a zpočátku to bylo hlavně pro zábavu mezi kamarády. 
Věnoval jsem tomu desítky minut týdně a často úplně 
zapomněl tým dát dohromady. Nyní se doba posunula, 
FPL je věnována větší pozornost i v médiích, v letošní 
sezóně ji hraje už přes 10 milionů hráčů, což je 
dosavadní rekord. Samotnému sledování zápasů 
věnuju paradoxně méně a méně času, o to více se ale 
zaměřuju na čísla a statistiky týmů a hráčů, sestřihy 
utkání, vyhledávám informace, dělám si poznámky, 
poslouchám podcasty. Vše samozřejmě ve volném 
čase, např. při cestách vlakem do práce. Když všechno 
sečtu, budeme někde kolem deseti hodin týdně. 

Sednout si do křesla televizního studia musí být 
stresující, připravoval ses nějak speciálně? 

Když pozvání přišlo rozhodně jsem si nebyl jeho 
přijetím jistý. Obecně vystupování před publikem 
nevyhledávám a televizní kamery, to bylo pro mě něco 
nepředstavitelného. Nicméně pozvánku jsem uchopil 
jako příležitost vystoupit z  komfortní zóny a  rozhodl 
se  ji přijmout. Do  pražského studia Canal+ Sport CZ 
jsem se  vypravil nejdříve jako divák, abych nasál 

atmosféru. O tři týdny později už vše proběhlo naostro. 
Musím přiznat, že jsem se snažil těsně před natáčením 
pracovat s  dechem, utlumit nervozitu, ta ale po  pár 
minutách opadla a ve studiu jsem se cítil dobře, i díky 
dobré spolupráci se Zdeňkem a moderátorem Karlem 
Tvarohem, rovněž bývalým fotbalistou pražské Sparty. 

Zkusme odbočit od anglické Premier League, máš 
čas sledovat i výsledky našich fotbalistů? 

Výsledky našich fotbalistů sleduju pravidelně, 
bohužel se v posledních sezónách jedná z mojí strany 
jen o sledování výsledků a tabulky. V časech nedělních 
domácích zápasů obvykle cestuji za prací a nestíhám 
se zápasů účastnit osobně, přestože byly časy, kdy 
jsem nevynechal jediný zápas. Jsem rád, že se kluci 
rozhodli vzdát se okresního přeboru, kde byli spíše 
otloukánkem a hrají od letošní sezóny o soutěž níž, 
kdy se jim postupně začíná dařit. 

Televizní expert České televize Pavel Karoch 
oznámil konec. Lákala by tě práce televizního 
experta například po boku Jaromíra Bosáka? 

Musím říct, že více než pozice televizního experta 
mě odmala lákalo komentování sportovních utkání 
nebo psaní do novin. Od experta se očekává spíše 
analýza jednotlivých situací, což sice Pavel Karoch roky 
úspěšně popíral, ale vždy mě více bavilo popisovat 
dění na hřišti a mluvit o jednotlivých hráčích. Nakonec 
se moje studium a zaměstnání ubírá úplně mimo sport, 
a sice do sociální oblasti, ale nikdy neříkej nikdy. 

Rozhovor  vedl Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Zleva: Zdeněk Zlámal, Radim Horák a Karel Tvaroh ve studiu CANAL+ Sport CZ
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Významná životní jubilea   
IV. čtvrtletí 2022 

Společenská kronika

Koláček Jiří 70 let

Štěpáníková Jaroslava 70 let

Hřibová Věra 70 let

Koláčková Vladimíra 70 let

Švadleňák Jaroslav 70 let

Žmolík Karel 70 let

Hampl Josef 70 let

Záruba Jiří 75 let

Hasoňová Ludmila 75 let

Vávrová Ludmila 82 let

Skovajsa Jaroslav 83 let

Mikulášková Jarmila 84 let

Obadalová Marie 86 let

Mališková Věra 87 let

Hájek Rudolf 88 let

Sedlářová Eliška 88 let

Bednaříková Anna 88 let

Hanousková Jarmila 89 let

Barvíková Drahuše 90 let

Vítáme mezi námi nové občánky

Lena Koláčková Hlavní 53

Theodora Mlček Nivy 220

Sňatky

Jana Nakládalová a Roman Kuda

Naše řady opustili

Vlastimil Tomášek 73 let

Miroslav Coufalík 94 let

Anežka Čmeláková 82 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Připravila: Romana Zemková

Společenské akce

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Den ukrajinské kuchyně 12.11.2022

Sv. Martin 13.11.2022

Perníčkový den 19.11.2022

Rozsvícení vánočního stromu 25.11.2022

Vítání občánků 7.12.2022

Vánoční koncert Boršičanky 18.12.2022
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