
Vážení občané,
stejně jako se mírně opozdilo jaro a po prvním jarním 
dni nám sněží, máme skluz s vydáním občasníku i my. 
Důvod je jediný - značné množství práce na jiných 
úkolech. Velké množství času nám v průběhu března 
zabraly dokončovací práce na obrazové části publikace 
o Pozlovicích. Když jsme se pro vydání díla rozhodli, 
netušila jsem, jaké množství práce nás čeká. Vybrat z 
obrovského množství fotografií takové, které co nejlépe 
podají obraz o rozvoji Pozlovic v průběhu století, o všech 
oblastech života, vůbec nebylo snadné. V současné době 
probíhají dokončovací práce a slavnostní představení 
publikace proběhne v neděli odpoledne 17. května v sále 
úřadu městyse.
 Souběžně jsme pracovali na přípravě investic 
plánovaných k realizaci v letošním roce. Jako první 
nás čeká výměna oken a dveří na víceúčelové budově 
včetně nátěru fasády a osazení termostatických ventilů. 
Kromě zlepšení vzhledu budovy očekáváme od této 
akce zejména úsporu finančních prostředků za platby 
plynu. Předpokládané náklady jsou 1 278 tis. Kč vč. 
DPH, Zlínský kraj podpoří tuto akci z programu obnovy 
venkova dotací 625 tis. Kč, návratnou půjčkou 188 tis. 
Kč, z vlastních zdrojů uhradíme 465 tis. Kč. Na obdobné 
úpravy budovy mateřské školy jsme žádali o dotaci z 
programu přeshraniční spolupráce SR - ČR. U této akce 
brání zahájení prací problémy s administrací programu. 
Vedeme řadu jednání s cílem zajistit prostředky na 
období prázdnin. Podle smlouvy dílo komplexní 

úpravy MŠ (zateplení, výměna oken, topného systému, 
solární ohřev vody) budou stát 5 948 tis. Kč vč. DPH, 
zhotovitelem bude firma RAPOS, spol. s r. o. Holešov. 
I na nejrozsáhlejší připravovanou investici koupaliště u 
Luhačovické přehrady je ukončen výběr zhotovitele. Je 
jím firma Rovina a. s. Holešov, cena díla je 57 mil Kč 
bez DPH. Zahájení prací brání nezajištěné financování 
v celém rozsahu. Z ROP SM byla schválena dotace ve 
výši 34,5 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 
15 mil. Kč však schválena nebyla. I v této věci vedeme 
další jednání a řešíme případné dofinancování z jiných 
programů. Nelehké problémy řešíme i u dotace na územní 
plán. Přestože veškeré dokumenty hovoří o 100 % dotaci 
na návrh územního plánu, při prostudování příručky pro 
žadatele je to pouze na část prací spojených s novým 
územním plánem. Podle harmonogramu prací na novém 
územním plánu budou projektové práce zahájeny v září 
t. r. Zřízení kontaktního místa CzechPOINT a datových 
schránek musíme zrealizovat podle zákona do konce 
června. O záměru provedení pozemkových úprav v 
Pozlovicích se podrobněji dočtete v samostatném článku. 
To je stručný výčet připravovaných  investic. 
 Vážení občané, ať nadcházející jaro je 
pro Vás obdobím radosti z probouzející se přírody. 
Děkuji Vám za spolupráci při jarním úklidu a 
udržování prostředí kolem vašich domů. Zároveň 
Vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků a 
hodně sil při realizaci Vašich letošních plánů.                    
   Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaPozemkové úpravy v Pozlovicích

 Tento článek je určen zejména 
vlastníkům zemědělských pozemků.

Vážení občané,  
vlastních zemědělských pozemků,

jak jste určitě zaznamenali, v loňském 
roce proběhla v našem katastrálním 
území digitalizace katastru nemovitostí. 
Vyhlášením nového katastrálního 
operátu byly pozemky doposud vedené 
ve zjednodušené evidenci tzv. parcely 
pozemkového katastru „promítnuty“ 
do katastrální mapy a dnes jsou veškeré 
pozemky zapsané na příslušných 
listech vlastnictví.
 K  pochopení  celého  procesu
je důležitá znalost historie 
evidování majetkoprávních vztahů 
od pozemkových knih a map přes 
evidenci nemovitostí k 
dnešnímu katastru nemovitostí 
a katastrální mapě, což je nad 
rámec toho, čím Vás chci dnes 
oslovit. Mnozí z Vás kriticky 
přijímají, že po digitalizaci 
mají evidováno větší množství 
menších parcel. Dnes se Vám 
ale nestane, že parcely v 
minulosti sloučené do honů 
nenajdete na katastrální mapě 
a Vaše parcela není zapsána 
na LV. Zejména pro ty, kteří 
disponují se svým majetkem a řeší 
stavební záležitosti, je digitalizace 
usnadněním pro veškerá jednání. 
Důležitým dokumentem je sestava s 
původními a novými parcelními čísly, 
kterou jste měli možnost převzít v 
červnu minulého roku od pracovníků 
katastrálního úřadu u nás na úřadě 
městyse. Pokud jste tak neučinili, 
máte možnost tento dokument získat 
dodatečně na pracovišti Katastrálního 

úřadu ve Valašských Kloboukách. 
 Dnes stojíme před dalším 
zásadním rozhodnutím důležitým pro 
účelné a bezproblémové využívání 
zemědělských pozemků, a to zda 
provést v katastru tzv. POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY. Zjednodušeně řečeno se 
pozemkovými úpravami některé 
pozemky scelují popř. rozdělují tak, 
aby k veškerým pozemkům v katastru 
byl zajištěn přístup popř. příjezd, aby 
bylo možné jejich účelné využití. Kde 
je to shledáno jako účelné, obnovují se 
polní cesty, popř. se hledá nové řešení 
v návaznosti na stávající komunikační 
síť. Cílem je, aby komunikace byly 
pokud možno ve vlastnictví obce a bylo 
garantováno jejich obecné, veřejné 
užívání. Takové komunikace je možné 

využít např. pro budování cyklostezek 
či turistických tras. Hospodaření 
na pozemcích popř. jejich údržba a 
rekreační využití okolní krajiny jsou 
pro další rozvoj Městyse Pozlovice 
velmi důležité.
 Celý proces pozemkových 
úprav je upraven zákonem č. 139/
2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech v platném 
znění. Pozemkové úpravy provádějí 

odborné firmy na základě smlouvy
uzavřené s Pozemkovým úřadem, 
hrazeny jsou ze státního rozpočtu popř. 
ze strukturálních fondů. Ze zákona 
je povinen Pozemkový úřad zahájit 
pozemkové úpravy v tom katastrálním 
území, kde o to požádá obec a doloží 
souhlas většiny vlastníků zemědělské 
půdy v katastrálním území. Obracím 
se proto na Vás, vlastníky zemědělské 
půdy, s žádostí o udělení souhlasu 
s provedením pozemkových úprav 
vyplněním přiloženého formuláře, 
který nejpozději do 15. 4. 2009 doručte 
na Úřad městyse Pozlovice. 
 Provedení pozemkových 
úprav je šancí, jak navázat na tradiční 
uspořádání krajiny a její dostupnost 
- přístupy na pozemky - řešit za 

prostředky ze státního rozpočtu. 
Zkušenosti z historie popsané 
v publikacích o pozemkových 
úpravách (první úpravy byly 
provedeny v letech 1856 – 
1858 v obci Zahlinice na Hané) 
umožnily zemědělcům, kteří 
byli ochotni jednat, dohodnout 
se na smysluplném řešení, 
posunout se ve vývoji kupředu. 
Zkusme našim dětem předat 
území Pozlovic s vyřešenými 
zásadními problémy, jakým 

přístupy na pozemky jsou. Přistupme 
k pozemkovým úpravám jako k šanci 
uchovat tradice, hospodařit v krajině 
a zároveň umožnit další rozvoj v 
návaznosti na změny, které nám život 
přináší. 
 Podrobné informace  
k pozemkovým úpravám najdete např. 
na www.cmkpu.cz (Českomoravská 
komora pozemkových úprav) nebo 
www.mze.cz  (Min. zemědělství ČR).

PŘÍKLAD: PŘED  POZEMKOVOU  ÚPRAVOU PO  POZEMKOVÉ  ÚPRAVĚ



Pozlovský občasník  I/09 strana 3

U všech nehod být nemusíme, chceme být 
tam, kde jde o životy a zdraví. Co znamená 
nová právní úprava šetření dopravních nehod 
(od 1. 1. 2009) pro řidiče?

Řidič nemá povinnost hlásit dopravní 
nehodu Policii ČR, pokud:

 zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo 
přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000,- Kč (zjevná 
škoda je škoda, kterou vidíte, laický odhad)
 nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby
 nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby 
(např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce 
apod.)

Policii ČR volejte, pokud:
 není splněna některá z výše uvedených podmínek
 nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci
Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 
1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní 
přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol.   
       

Nezapomeňte!
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis 
záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny) podle 
předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této 
souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka 
události prokázání totožnosti (předložení občanského 
průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o 
vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení 
o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není 
důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení 
míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. 
Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

Tísňová volání:
 112  Integrovaný záchranný systém
 150  Hasičský záchranný sbor České republiky
 155  Rychlá zdravotní služba
 156  Obecní policie
 158  Policie České Republiky
     www.policie.cz  

Řidiči domluvte se! Policie ČR
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Změna programové nabídky kabelové televize

 Až 25 miliard korun by mohlo být v letech 2009-
2012 k dispozici v rámci unikátního dotačního programu 
zaměřeného na využití obnovitelných zdrojů energie a na 
energetické úspory domácností. Program nazvaný Zelená 
úsporám, jehož vyhlášení se předpokládá v dubnu tohoto 
roku, bude financován z prodeje přebytku
emisních povolenek, které ČR získala 
v rámci Kjótského protokolu. Výnos z 
prodeje se stane příjmem Státního fondu 
životního prostředí ČR (SFŽP ČR).
 Program bude podporovat zateplování rodinných 
a bytových domů (s vyjímkou panelových), výměnu 
neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na 
biomasu a tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v 

pasivním energetickém standardu. Podporovaná opatření 
budou rozčleněna do tří oblastí podpory a některé 
kombinace navazujících opatření budou zvýhodněny 
dotačním bonusem.
 Mezi oprávněné žadatele programu budou patřit 

vlastníci rodinných a bytových domů z 
řad fyzických osob, bytových družstev, 
sdružení vlastníků bytů, municipalit a 
podnikatelů.
 Žádosti budou přijímat jednak 

krajská pracoviště SFŽP ČR, jednak pobočky finančních
institucí typu bank a stavebních spořitelen, které budou 
zapojeny do administrace programu. Detailní podmínky 
programu budou zveřejněny v průběhu března.

Od dubna Zelená úsporám převzato z časopisu PRIORITA

ZELENÁ LINKA   800 260 500
dotazy@sfzp.cz

 Březen je nejen z pohledu myslivců 
specifický a významný měsíc v roce. Dochází ke
střídání ročních období, zima pomalu ustupuje 
a přichází jaro. Milovníci zimních sportů sice 
mají ještě poslední možnosti k provozování 
těchto aktivit, nicméně příroda se probouzí a 
nástup teplejších období v roce nejde zadržet. 
Začínají kvést první rostliny, stromy a keře, v 
lese lze spatřit první mláďata  zajíců  či selata, 
hnízdí kachny březňačky a probíhá také tok 
bažantů. 
 Během měsíce března také probíhá 
sčítání zvěře. Letošní zima sice zpočátku 
vypadala, že bude mírná obdobně jako vloni, 
nicméně hlavně nedávná velká sněhová nadílka 
prověřila připravenost a odolnost zvěře. 
Intenzivní přikrmování v takových časech je 
pro každého myslivce samozřejmostí.
 Při provozování myslivosti členové 
netráví čas věnovaný této aktivitě pouze v 
přírodě. Během podzimu jsme zprovoznili 
internetové stránky sdružení: 

www.myslivost.cz/mskomonec

Ing. Karel Mlček

 Z důvodu ukončení pozemního analogového 
vysílání televizního signálu (ve Zlínském kraji 
pravděpodobně v r. 2011)  a přechodu k digitálnímu 
vysílání bude nutné provést technické změny na 
hlavní přijímací stanici kabelové televize (HPS). 
Realizace úprav HPS byla schválena zastupitelstvem 
usnesením č. 15/I/2009/ZM v hodnotě díla 250 000,- 
Kč bez DPH a bude provedena do konce měsíce června 
2009. Od 1. července dojde ke změně ceny a skladby  
programové nabídky. Cena mininabídky se zvýší  
z nynějších 30,- Kč na 40,- Kč/měsíc (za přípojku), 
cena základní nabídky se zvýší z 70,- Kč na 80,- Kč/
měsíc. Změna programové skladby je uvedena v 
tabulce. Vychází z průzkumu, který byl proveden na 
konci minulého roku, s možností dalšího budoucího 
rozšíření. Pro zřízení přípojky internetu stačí mít  
od 1. 7. pouze mininabídku televizních programů.
 Pro občany připojené na kabelovou televizi 
nepřinese ukončení pozemního analogového vysílání 
žádné další investice. V kabelové televizi bude dále 
pokračovat vysílání v analogové podobě, postupně se 
předpokládá kombinované vysílání, kdy v jedné síti 
bude možno přijímat jak digit. tak anal. signál.

MS Komonec
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Elektrowin a.s.Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům

Nové obecně závazné vyhlášky Ing. Bronislava Coufalíková

 Pro zajištění udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství k 
ochraně životního prostředí, zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 
a pro spalování suchých rostlinných 
materiálů schválilo Zastupitelstvo 
městyse Pozlovice nové obecně 
závazné vyhlášky platné od ledna t. r.
 Cílem těchto vyhlášek je 
zajištění zlepšení estetického vzhledu 
Pozlovic. Podle těchto vyhlášek 
si máme počínat tak, abychom 
nezpůsobovali znečištění ulic a jiných 
veřejných prostranství (jedná se např. o 
znečištění prostranství výkaly zvířete, 

které musí neprodleně odstranit osoba, 
která má zvíře v dané chvíli ve své 
péči).
 Ve vyhlášce jsou také 
stanoveny povinnosti pro vlastníky 
nebo jiné oprávněné uživatele veřejné 
zeleně, aby zeleň udržovali formou 
pravidelných sečí minimálně jednou 
ročně, a to v období mezi 15. květnem 
a 15. červencem. Na plochách veřejné 
zeleně je zakázáno rozdělávat oheň 
mimo místa označená úřadem městyse 
jako veřejná ohniště, stanovat, 
odstavovat dopravní prostředky a 
ukládat movité věci bez souhlasu 

úřadu městyse.
 Suché rostlinné materiály lze 
spalovat v pondělí od 15 – 19 h, ve 
středu a v sobotu od 8 – 19 h, a to pouze 
v období příznivých klimatických 
podmínek (ne za mlh, deště a špatných 
rozptylových podmínek). Dále se 
nesmí spalovat v období státem 
uznaných svátků.
 Obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2008 a č. 3/2008 jsou uveřejněny 
na internetových stránkách www.
pozlovice.cz nebo jsou k dispozici 
v sekretariátu starostky městyse 
Pozlovice.

 Může se Vám zdát, že z 
nefunkčního spotřebiče se dá ještě 
ledascos využít – šroubek, klička, 
motor, kompresor – víte ale, co tím 
můžete způsobit?
 Ke zpracování elektrozařízení 
musí firmy získávat obtížně souhlas
krajského úřadu – musí splnit spoustu 
podmínek – stavební úpravy v dílnách, 
technické vybavení, odbornou 
způsobilost. Při demontáži musí 
dodržet zákonem stanovený postup, 
odejmout všechny části obsahující 
nebezpečné látky tak, aby neohrozily 
ani zdraví ani životní prostředí. 

Nebezpečné? Ano, ale jen při 
nesprávném zacházení!

Elektrospotřebiče obsahují takové 
látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, 
šestimocný chrom, polybromové 
bifenyly, polybromové difenyletheny 
nebo azbest. 
 V chladničkách se nacházejí 
také freony – a to jak v chladicím 
okruhu, tak ve většině případů také v 
izolační pěně v korpusu chladničky. 
Pokud dojde k poškození okruhu 
– např. odstřižením kompresoru nebo 
chladící mřížky, uniká nejen olej, ale 
právě i freon do ovzduší. Důsledky 
freonu v ovzduší jsou již asi obecně 
známé – freon zamezuje vzniku ozónu, 
tím se ztenčuje ozónová vrstva a na 
Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, 
které způsobují různá onemocnění – 
zánětem spojivek počínaje a rakovinou 
kůže konče.
 Kadmium je toxická látka, 
která se dříve hojně využívala k 
ochraně kovů před korozí – především 
právě v elektrotechnickém průmyslu. 
Do těla se kadmium dostává potravou 

a dýcháním, tam se ukládá především 
v ledvinách ale také v játrech, která 
poškozuje. Může také způsobit 
chudokrevnost nebo osteoporózu. 
Kadmium také patří mezi karcinogenní 
látky.
 Rtuť je jediným kapalným 
kovem – je velmi toxická. Usazuje 
se v ledvinách, játrech a slezině. 
Při jednorázové dávce vyvolává 
bolesti břicha, zvracení a průjmy, při 
dlouhodobém vystavení účinkům 
rtuti dochází k vypadávání vlasů, 
chudokrevnosti, revmatickým 
onemocněním či onemocnění ledvin.

 Šestimocný chrom poškozuje 
dýchací cesty a může vést až k perforaci 
nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při 
dlouhodobějším vystavení se účinkům 
šestimocného chrómu na kůži vznikají 
ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou 

vyvolat rakovinu plic.
 Azbest je silně karcinogenní 
látka. Je totiž složena z malých vláken, 
které se při vdechování zabodávají 
do plic a postupně může vyvolat 
rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí
jiných míst může vyvolat rakovinné 
bujení nazývané mesotheliom. Na 
azbest můžete narazit např. ve starých 
sporácích nebo  pračkách.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování 
zdraví a životního prostředí, uložila 
Evropská unie výrobcům aby tyto 
látky již nadále pro výrobu nových 
spotřebičů nepoužívali, případně 
pro jejich použití tam, kde jsou 
nenahraditelné, omezili na nezbytné 
minimum. 
 Ve starších spotřebičích 
jsou ale stále! Pokud z takového 
spotřebiče někdo odmontuje to, co 
si myslí, že jednou použije nebo 
o čem je přesvědčen, že se podaří 
výhodně prodat, vystavuje sebe i své 
okolí zdravotnímu riziku. Dalším 
nepříjemným důsledkem neprofes. 
rozebírání vysloužilých spotřebičů 
je fakt, že ke zpětnému odběru, který 
je bezplatný,  je možné odevzdávat 
pouze kompletní spotřebiče, za ty 
nekompletní platí obec jako za odpad 
– mnohdy jako za nebezpečný odpad 
– a tyto náklady poté promítá obec do 
poplatků za odpady nejen dotyčnému, 
ale i sousedům. 
 Odevzdávejte na místa 
zpětného odběru kompletní spotřebiče! 
Chráníte tím zdraví sobě i svému 
okolí!



Pozlovský občasník I/09 strana 5

SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel SDH Pozlovice

 S přelomem roku se členové sboru sešli 17. ledna na 
hasičské zbrojnici, aby na výroční členské schůzi sboru za 
účasti představitelů úřadu bilancovali právě skončený rok 
2008. Po přečtení všech zpráv, které shrnuli velké množství 
aktivit snad ani jeden člen neopovrhnul pohoštěním 
formou zabijačkového rautu, který si týden předem hasiči 
společnými silami připravili na své zabíjačce. Bez většího 
otálení sbor začal s přípravou tradičního hasičského plesu, 
který se uskutečnil 31. ledna s kapelou Provodovská šestka 
ve vyprodaném sálu. Představitelé sboru své roční hodnocení 
přednesli spolu s dalšími osmi sbory 13. okrsku na výroční 
schůzi 14. února na hasičské zbrojnici v Pradlisku. Poslední 
sobotu před dobou postní se 21. února sešli členové a 
příznivci sboru na fašankovém průvodu obcí. Tento průvod, 
vedený starostou Puchýřem, se nesl v duchu jak současných, 
tak i minulých řemesel a povolání. 
 Pro členy, kteří jsou navíc součástí jednotky, toto 
období bylo ještě více náročné. Pro některé nešťastný den 
pátek třináctého začal letošní sérii výjezdů. V brzkých 
ranních hodinách 13. února, v čase 2:35, byl jednotce 

vyhlášen poplach k požáru kotelny v rodinném domu v 
obci Podhradí. Jednotka se po uhašení ohně spolupodílela 
na vyčištění místnosti, aby nedošlo k opětovnému zapálení 
hořlavých materiálů. Druhý letošní výjezd na sebe nenechal 
dlouho čekat. Když členové 24. února v odpoledních 
hodinách odstranili ze střechy mateřské školy vysokou 
vrstvu těžkého sněhu, čekal je druhý den brzký budíček. V 
čase 4:40 jsme byli vysláni k požáru hospodářského stavení 
v Luhačovicích, které bylo ohněm úplně zničeno. Navíc 
velitelé a strojníci absolvovali každoroční školení, pořádané 
HZS Zlínského kraje. Po bezmála půlročním čekání od podání 
žádosti byla dne 5. března nainstalována ovládaná siréna na 
budovu kabin TJ Sokol, která tak pokrývá doposud „hluché“ 
místo naší obce jak při vyhlášení požárního poplachu, tak i 
případnému k varování obyvatel. Toto zařízení je majetku 
HZS Zlínského 
kraje, který 
bude hradit i 
servis, městys 
zaplatil pouze 
montáž. Sirénu 
lze ovládat 
buď dálkově 
z operačního 
s t ř e d i s k a 
HZS, nebo 
pro spuštění 
p o p l a c h u 
pomocí tlačítka 
na fasádě 
budovy.
 Dík patří všem, kteří se zúčastnili nebo pomohli 
se všemi akcemi, které sbor připravil a uskutečnil se ve 
velmi krátkém období. Pro jarní měsíce připravujeme např. 
tradiční stavění a kácení máje, na nichž vás rádi přivítáme.

výbor TJ Sokol PozloviceTJ Sokol Pozlovice

Sokol jako každoročně i letos má priority - udržení a zajištění 
plynulého chodu všech oddílů a především soutěží ročníků 
2009. I v letošním roce si dal Sokol za úkol investiční a 
modernizační úkoly:
 zakoupení skladového kontejneru na fotbalové hřiště pro 
účely skladování (sekačka, hnojivo, atd.) 
 položení zámkové dlažby před vchodem do objektu kabin 
na fotbalovém hřišti
 projednávání vybudování víceúčelové haly v Pozlovicích 
atd.
 Všechny složky se zapojují v 
rámci svých členů do akcí pořádaných 
TJ Sokol Pozlovice
 oddílové turnaje (5.ročník 
volejbalového turnaje o pohár 
místostarosty, ping-pong, silvestrovský 
turnaj, fotbalové – muži, dorostenci, 
žáci)
 společenské akce ( ples)
 soutěže (fotbal - muži, dorost, žáci, 
volejbal - žákyně, šachy - dospělí)

 Novinkou pro letošní rok má Sokol v plánu 
uspořádat v měsíci červnu akci s názvem ,,Městys Pozlovice  
v pohybu“. Jedná se o začlenění všech sportovců a občanů, 
kteří se mohou přihlásit do turnajových soutěží, které budou 
probíhat v jeden den na všech sportovištích v Pozlovicích. 
Tato akce je ovšem závislá na podpoře jak sponzorů, tak 
dotací, o které bylo zažádáno. V případě poskytnutí výše 
uvedené dotace budeme včas naše občany a sportovce 
informovat.
 Sokol schválil vyrovnaný rozpočet na rok 2009 a 

chce poděkovat všem sportovcům, 
sponzorům, občanům, Zlínskému 
kraji, Nadaci Děti – Kultura - Sport 
Uherské Hradiště a Městysi Pozlovice 
za podporu, kterou věnují naší 
tělovýchovné jednotě. Doufáme, že 
odměnou nám všem je, že v Pozlovicích 
se členská základna rozrůstá o nové 
členy ve všech oddílech, možná i právě 
proto, že zázemí a podpora sportu zde 
funguje na patřičné úrovni.
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oddíl kopané TJ Sokol Pozlovice

KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD

15 5.4. A POZLOVICE - Slopné 16:00 ---
12

12.4.
Ž Smolina - POZLOVICE 10:00 8:45

10 D Návojná - POZLOVICE 10:00 8:45
16 A Biskupice - POZLOVICE 16:30 15:30
13

19.4.
Ž volno --- ---

11 D POZLOVICE - Tečovice 14:00 ---
17 A POZLOVICE - Smolina 16:30 ---
14 26.4. Ž Rokytnice - POZLOVICE 10:00 9:00
12 So 25.4. D Bratřejov - POZLOVICE 16:30 15:15 (hř. Prlov)
18 26.4. A Mirošov - POZLOVICE 14:00 12:45
14 Pá 1. 5. A POZLOVICE - Hřivinův Újezd 16:30 ---
15

3.5.
Ž POZLOVICE - Dolní Lhota 10:00 ---

13 D POZLOVICE - Zádveřice 14:00 ---
19 A POZLOVICE - Rokytnice 16:30 ---
16

10.5.
Ž Poteč - POZLOVICE 10:30 9:15

14 D Nedašova Lhota - POZLOVICE 14:00 12:15
20 A Štítná ”B” - POZLOVICE 16:30 15:15
17

17.5.
Ž POZLOVICE - Vysoké pole 10:00 ---

15 D POZLOVICE - Příluky 14:00 ---
21 A POZLOVICE - Drnovice 16:30 ---
18 24.5. Ž Ludkovice - POZLOVICE 10:00 9:00
16 So 23.5. D Ludkovice - POZLOVICE 16:30 15:30
22 24.5. A Šanov - POZLOVICE 16:30 15:15
19

31.5.
Ž POZLOVICE - Nedašova Lhota 10:00 ---

17 D POZLOVICE - SK Vizovice 14:00 ---
23 A POZLOVICE - Kostelec 16:30 ---
20 7.6. Ž Drnovice - POZLOVICE 10:15 9:00
18 So 6.6. D Mysločovice - POZLOVICE 16:30 15:15
24 7.6. A Jestřabí - POZLOVICE 10:00 9:00
21

14.6.
Ž Sehradice - POZLOVICE 14:00 13:00

25 A POZLOVICE - Vysoké Pole 16:30 ---
22

21.6.
Ž POZLOVICE - Biskupice 10:00 ---

26 A Vlachovice ”B” - POZLOVICE 16:30 15:15

Žáci - okresní přebor skupiny „C“                    Dorost - okresní přebor                Muži - okresní soutěž III. tř. sk. „B“

„A“ mužstvo
Přijďte nás povzbudit v bojích o záchranu

Jarní část fotbalové sezóny začíná v neděli 5. dubna od 
16 hod. a muži se na domácím trávníku představí celkem 
sedmkrát. Podzimní část jsme ukončili tradiční brigádou, 
na které jsme kromě úklidu zapracovali na dalším vylepšení 
hrací plochy. Došlo k zatravnění prostoru brankoviště a 
proběhla úprava terénu kolem domácí střídačky. V zimní 
přestávce došlo k výrazným změnám. Po 2 a půl letech 
úspěšné práce jsme se rozloučili s trenérem Miroslavem 
Gackem. Za jeho práci mu ještě jednou touto cestou 
děkujeme. K mužstvu se jako hlavní trenér vrací Petr Jordán, 
který bude spolupracovat s Petrem Hetmerem a Richardem 
Maňasem. Jejich cílem je jednoznačně záchrana mužstva v 
soutěži. Kádr se v podzimní části potýkal s řadou zranění, 
v porovnání s minulými, velmi úspěšnými sezónami se 
mu rozpadla prakticky celá obrana a tři klíčoví hráči Karel 

Adámek, David Voráček a Rostislav Zoubek budou po 
operaci kolene chybět i na jaře. Mužstvo bylo nutné posílit, 
na hostování přichází z Lipové Karel Plášek a do sestavy 
se vrací také hráči, kteří již dříve dres Pozlovic oblékali, 
přičemž velmi nadějně se jeví zejména Petr Martinec a 
Roman Semela. Další hráč, s nímž se počítalo pro doplnění 
kádru – Tomáš Gergela – svou kariéru po rozhodnutí „shora“ 
( tj. své přítelkyně ) ukončil. V přípravných utkáních dostal 
šanci celý kádr a dospělý fotbal si měli možnost odzkoušet 
i nejlepší dorostenci. Doufáme, že s Vaší podporou se nám 
podaří III. třídu udržet a budete svědky naší zlepšené hry i 
výsledků.

Žáci a dorost
Mládežnická mužstva začala svou přípravu v únoru. 
Děkujeme tímto všem trenérům a rodičům, kteří podporují 
jejich činnost a jejichž jedinou odměnou za tuto práci je 
radost z každého úspěchu a dobrého výsledku.

vedení oddílu kopané

Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2009
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Výbor ČSŽCo ve svazu žen děláme?

 K  dnešnímu dni evidujeme 
27 členek. Děvčata jsou velmi aktivní 
a jsou registrována ve vícero spolcích.
Všechny spolky našeho městyse pracují 
na vysoké úrovni a jsou hodně aktivní. 
Máme co dělat, abychom pro naše akce 
našly volný termín, který by  všem 
vyhovoval.
 V lednu  jsme zahájily naši  
činnost tím, že jsme sportovcům 
připravily na ples malé pohoštění -  
jednohubky. 
 12. února  byl uspořádán 
kurz studené kuchyně. Marta Vlková 
nás naučila deset druhů obložených 

chlebíčků. Tyto chlebíčky se nám 
ihned výborně hodily na pohoštění 
na naši již 3. výroční schůzi, která se 
konala hned následující den. Bylo to v 
pátek třináctého. Tři děvčata upekla na 
naši schůzi nějaké dobroty ke kafíčku 

a nezapomněla všem rozdat recepty na 
tyto výborné a chutné sladkosti.
 V březnu jsme tradičně 
vypomáhaly při organizování  Koštu 
slivovice a degustaci  medu. Jsme rády, 
že v tento den můžeme  ochutnat tyto 
produkty našich sousedů. Blíží se jaro 
a rády zdobíme naše rodinné interiéry. 
Naše členka Karla Bartončíková pro 
nás zorganizovala Kurz aranžování 
– jarní květinová dekorace. Všechny 
jsme si odnesly domů vlastnoručně 
vyrobenou dekoraci.
 V dubnu, jak jistě uhádnete, 
se blíží náš největší svátek, a to již 9. 

Slet čarodějnic. Kolikátý slet to bude, 
poznáte podle letopočtu.  Již nyní  
vymýšlíme program, soutěže a čím 
novým tento slet oživíme. Určitě  přijďte 
na držkovou polévku! Nyní již můžeme 
prozradit, že kromě nejhlučnějšího  

dopravního prostředku a Miss, 
bude taky soutěž „O nejzajímavější 
pozadí“. Rády bychom uvítaly nějakou 
spolupráci s muži. To ještě vymýšlíme! 
 V květnu tuto akci společně 
se všemi organizátory vyhodnotíme v 
hostinci U Krajčů. Zde  taky popřejeme 
všem našim sestrám k případnému 
kulatému životnímu jubileu. Rády 
bychom upozornily naše spoluobčanky 
i spoluobčany, že na podzim se 
chystáme  uspořádat výstavku ručních 
prací. Proto, co se vám hezkého  podaří 
vyrobit, nerozdávejte a nechejte pro 
svou prezentaci.

 

Všem děvčatům děkujeme za jejich 
aktivitu a našim spoluobčanům  
přejeme hodně sluníčka  s přáním  
všichni:  Mějte se a smějte se!

Kulturní komise Městyse Pozlovice
všechny srdečně zve na divadelní představení

„O TŘECH MOTÝLCÍCH“
divadla BLIC z Ostrožské Nové Vsi

kdy: neděle 5. dubna 2009 v 15.00 hod.
kde: víceúčelový sál úřadu městyse Pozlovice

Římskokatolická farnost Luhačovice
všechny srdečně zve na koncert

Křesťanské folkové skupiny UČEDNÍCI

kdy: neděle 19. dubna 2009 v 14.30 hod.
kde: Kostel Svaté Rodiny Luhačovice

předprodej vstupenek: 
Luhainfo Luhačovice a obchůdek u kostela

P
O
Z
V
Á
N
K
A
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Vítáme mezi námi nové „občánky“ 
 

Vincent Poncza                                    Hlavní 40 
Vlastimil Kolář                          Podhradská 389

Rodičům srdečně blahopřejeme  
Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2009 

    
Josef Bartončík Nivy 207 70 let 
Dobromila Macurová Hlavní 310 75 let 
Stanislava Malaníková K Přehradě 38 75 let 
Jindřiška Václavíková V Dražkách 142 75 let 
Terezie Hrušková Jurkovičova alej 130 75 let 
Marie Miklová Nivy 190 80 let 
Marie Divoká Nivy 210 80 let 
Mária Martincová Hlavní 230 81 let 
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 86 let 
Anastázie Hrubošová Nivy 222 86 let 
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159 86 let 
Marie Krajčová Podhradská 105 89 let 

 

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
 
Eva Machů a Přemysl Janík        Leoše Janáčka 298 
Iva Matoušková a Pavel Žmolík                          Nivy 195

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

 
Naše řady opustili 

 
František Šimoník Leoše Janáčka 124 76 let 
Josefa Vítková Pozlovice 108 83 let 
Božena Žmolíková Hlavní 125       70 let 
Anna Bárková Hlavní 40       85 let 
Marie Šuláková Na Drahách 170       78 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 

sdělte to prosím na Úřad městyse Pozlovice 

tel: 577 131 002 

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel, fax: 577 131 002   e-mail: mestys@pozlovice.cz    www.pozlovice.cz       Číslo registrace: MK ČRE 16101 

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. 

●  3. dubna  
  Noc s Andersenem 
○  5. dubna - Divadelní představení pro  
  děti  - O třech motýlcích
●  30. dubna 
  9. slet čarodějnic
○  2. května
  Stavění máje
●  2. května 
  Jarní dětské rybářské závody 
○  9. – 10. května
  Jarní rybářské závody dospělých 
●  17. května - Slavnostní představení  
  publikace o Pozlovicích
○  30. května - Kácení máje

Kulturní akce

U příležitosti 15. výročí od úmrtí P. Rudolfa 
Vašíčka (*31. 10. 1913, † 21. 12. 1993), 
bývalého správce farnosti a čestného občana 
Pozlovic, navštívili zástupci městyse Pozlovice 
a farníků místo jeho posledního odpočinku na 
Velehradě. Po položení vánočního věnečku s 
rozsvícenými svícemi předali správci poutního 
místa dar na opravu a restaurování příčné lodi a 
presbytáře baziliky Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Bohoslužby ve svatém týdnu v Pozlovicích

9. 4. Zelený čtvrtek 18.00

10. 4. Velký pátek
15.00   cesta

18.00 

11. 4. Bílá sobota
9.30-10.00 (dětská)

20.00 Vigilie

12. 4. Velikonoční neděle 8.00, 10.00

13. 4. Velikonoční pondělí 8.00, 10.00

Ing. Stanislav Jurák


