
Vážení občané,
blíží se doba dovolených a řada z Vás už má jasno v tom, 
kde, jak a s kým stráví jedno z nejpříjemnějších období 
roku. Na úřadě městyse to na velké odpočívání v průběhu 
prázdnin nevypadá. Na léto se nám podařilo připravit 
k realizaci celou řadu významných investic a čeká nás 
nelehká práce se stále narůstající administrativou. První 
akce – Stavební úpravy MŠ Pozlovice k úspoře energií 
- byla zahájena již 1. června. Výměna oken a dveří, 
zateplení fasády, nová střecha, nový počítačově řízený 
topný systém a solární ohřev vody – to jsou práce, které si 
vyžádají téměř 6 mil. Kč. Cílem těchto stavebních úprav 
je zejména snížit spotřebu energií v této budově. Provozní 
náklady se v loňském roce vyšplhaly na neuvěřitelných 
12,5 tis. Kč na jednoho žáka, za elektřinu a plyn jsme 
zaplatili 280 tis. Kč. Energetický audit počítá s úsporou 
ve výši minimálně jedné třetiny z této částky. Stejné 
problémy máme s víceúčelovou budovou – úřadem a 
tělocvičnou. Proto i na tomto objektu začneme v polovině 
července s výměnou oken a zateplením fasády, následovat 
bude nová střecha – pokud se i na ni podaří získat finanční 
prostředky. Prázdniny jsou i obdobím, ve kterém musíme 
na další období připravit základní školu. Na radiátory 
budou osazeny termoregulační hlavice, v kuchyni pak 
nový ohřívač vody a jednáme o výměně kotlů. Stavební 
práce na úřadě budou probíhat za provozu, ve školách 
využijeme v maximální míře provozní přestávky, ale 

bohužel se nevyhneme třítýdennímu pobytu dětí z 
mateřské školy v základní škole. Věřím, že vybraní 
zhotovitelé budou plnit plánované harmonogramy prací a 
v září nebudeme muset dětem prodlužovat prázdniny.
 Souběžně s těmito akcemi pokračujeme v 
přípravě projektu Koupaliště u Luhačovické přehrady. V 
projektu jsme provedli úpravy, které povedou zejména k 
úspoře nákladů na realizaci stavby i nákladů na provoz. 
V současné době probíhá výběr zhotovitele díla a podle 
aktualizovaného harmonogramu prací bude stavba 
zahájena v září 2009. Na období podzimu je plánováno i 
zahájení další významné akce pro naše území - vypouštění 
přehrady. Povodí Moravy s. p. pokračuje v přípravě 
prací na odtěžení nánosů ze dna přehrady a likvidace 
sinic, které již dlouhodobě pravidelně v létě kralují ve 
vodě místo plavců. Podmínkou je však získání nemalé 
dotace z Ministerstva zemědělství. S tímto ministerstvem 
a Zlínským krajem jednáme o získání prostředků na 
dokončení vodovodu Díla v ul. A. Václavíka. I tato akce 
bude realizována v průběhu letošního roku a umožní tak 
zásobování pitnou vodou pro část našich spoluobčanů.
 Ostatní akce jsou ve fázi projektové přípravy, 
řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům a zejména 
obstarávání prostředků na realizaci. Jednou z nich je 
i parkoviště u MŠ. V červnu se nám podařilo získat 
pozemky nezbytné pro jeho vybudování a můžeme zadat 
vypracování projektové dokumentace. Snad se nám podaří 
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Ing. Olga Tkáčová, starostkapokračování ze str. 1
u rekonstruované školky odstranit problém motorizovaných rodičů 
či prarodičů, kde zaparkovat. V roce 1984, kdy se školka otevírala, 
bylo množství aut dojíždějících s dětmi do školky nesrovnatelné. 
A tak si ráno cestou 
kolem školky při 
pohledu na množství 
aut kladu otázku, zda je 
skutečně krize, o které 
dnes slyšíme ze všech 
stran. Určitě nelze činit 
závěry pouze z tohoto 
postřehu a nevidět 
situaci jednotlivců, kteří 
přišli o práci či jejichž zaměstnavatelé nejednají seriózně a aktuálně 
řeší velmi složité životní situace. Informace o poklesu průměrné 

mzdy v našem kraji jsou taky dokladem toho, že situace na trhu 
práce není uspokojivá. Věřím, že se Vám všem podaří překonat 
případné problémy, které současná doba přinesla a i když budete 

mít možnost své dítě 
ráno vézt do školky 
autem, dopřejete 
si občas vzájemný 
společný zážitek – 
pěší ranní procházku 
do školky. Tím aspoň 
vyřešíte jednu z 
malých krizí dnešní 
doby - nedostatek 

času na své děti, nedostatek pohybu pro sebe i své děti a určitě i 
ušetříte. Přeji Vám všem krásné slunečné léto! 

INVESTIČNÍ AKCE rozpočet [Kč] dotace vlastní zdroje

MŠ Pozlovice 5.948 tis. 5.056 tis. 892 tis.

Víceúčelová budova 1. et. - 1.471 tis. 625 tis. 846 tis.

ZŠ Pozlovice 150 tis. -------- 150 tis.

Vodovod Díla 968 tis. 773 tis. 195 tis.

Koupaliště (předpoklad) 50.000 tis. 44.400 tis. 5.600 tis.

Údržba městyse Václav Sedlář, místostarosta

Vážení občané,
 chci vás informovat o tom, na čem pracovala či 
pracuje skupina našich zaměstnanců městyse Pozlovice.
 Nápor na zimní údržbu byl značný, obzvláště v 
prvním čtvrtletí tohoto roku. Sněhovou kalamitu jsme 
zvládli díky naší nové technice a zvýšenému úsilí. Dělá nám 
však velký problém zimní údržba chodníků podél hlavní 
silnice. Auto s radlicí Správy a údržby silnic Zlínského 
kraje nám po našem ranním projetí chodníků nahrne sníh ze 
silnice zpět na uklizený chodník a můžeme začínat znovu! 
Nezbude asi nic jiného než se pokusit stanovit vzájemný 
časový harmonogram průjezdů naší techniky a Správy a 
údržby silnic ZK.
 S příchodem jara vždy opravujeme, čistíme, 
natíráme a následně spouštíme na hladinu přehrady 12 
šlapadel a 32 lodí. Přitom taktéž vyměňujeme, opravujeme 
a natíráme dřevěné podlážky v lodích a na přístavním molu. 
Tento lodní park je ve velmi špatném stavu a bude nutno ho 
v nejbližší době celý vyměnit za nový (plasty, nerez apod.). 
Dále jsme dokončili výrobu nového altánu ve tvaru „hřibu“ 
a osadili jsme ho na vrcholu kopce v trati Legera.

 Významnou měrou jsme se podíleli na rekonstrukci 
chodníku ke kabinám TJ Sokol – městys poskytnul 
materiál, naši zaměstnanci pomohli s výkopovými pracemi 
a vybudováním podloží chodníku. Nyní probíhá v městysi a 
v oblasti přehrady celková první i druhá seč veřejné zeleně, 
zastřižení okrasných keřů, postřik plevele atd.
 Na veřejně prospěšné práce jsme přijali 3 
spoluobčany s tím, že chystáme nátěry dřevěných prvků 
víceúčelového hřiště i v zahradě mateřské školy. Na tento 
účel jsme získali dotaci ve výši 15 tis. Kč od Nadace Děti 
– Kultura – Sport Uherské Hradiště. Dále chceme natřít 
zastávky autobusů, zábradlí v městysi i v oblasti přehrady 
atd. Chtěli bychom do července obnovit nátěry dopravního 
značení na parkovišti u hráze na přehradě a v průběhu 
června zvládnout opravy výtluků, děr a prasklin na místních 
komunikacích.
 Uvítám vaše podněty pro zlepšení vzhledu našeho 
městyse, protože upravená prostranství o nás v mnohém 
vypovídají i u lázeňských hostů a rekreantů. Děkuji touto 
cestou všem, kteří se starají o pořádek a upravenost okolí 
svých domů.

Vážení občané,
v současné době připravujeme projekt Odpadového centra 
Pozlovice. Reagujeme tak na naši povinnost od  r. 2010 
zajistit likvidaci bioodpadů vzniklých při údržbě veřejné 
zeleně a na stále se rozšiřující požadavky na třídění odpadů. 
V rámci projektu je možné poskytnout kompostery i 
jednotlivým domácnostem a umožnit Vám tak řešit likvidaci 
bioodpadu bez odvozu do prostoru budoucího odpadového 
centra, dnes sběrného dvora. V této chvíli potřebujeme znát 
Váš názor a Váš zájem o tento způsob likvidace bioodpadu. 
Proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého 
dotazníku, abychom mohli požadavek na nákup kontejnerů 
zahrnout do projektu.
 Kontejnery budou z 90 % hrazeny z dotace 
poskytnuté z OPŽP, Vás bude kontejner stát pouze 10 % 
pořizovací ceny, tj. 90 – 250 Kč podle zvoleného typu 

kompostéru.  Podrobnosti k problematice kompostování a 
jednotlivým typům kompostérů lze získat např. na www.
kompostery.cz, leták naleznete v občasníku, popř. je k 
dispozici na poštovně.
 Vaše odpovědi na níže uvedené otázky doručte 
prosím do 30. 6. 2009 na Úřad městyse Pozlovice. Odpovědi 
je možné zaslat i emailem na adresu mestys@pozlovice.cz 
nebo faxem na tel. 577 131 002. 

Jméno a příjmení:………………………………………
Adresa: ………………………………………………...

Zakroužkováním označte Váš požadavek

komposter – velikost – 270 l   -   350 l   -    400 l    -   720 l
kompostovací silo     – 650 l   -   905 l

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace bioodpadu v Pozlovicích Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Profesor Antonín Václavík - 50. výročí od jeho úmrtí Ing. Bronislava Coufalíková

 V letošním roce si připomínáme 50. výročí od úmrtí 
naše významného rodáka profesora Antonína Václavíka 
(zemřel 4. 12. 1959), který se celoživotně zajímal o lidovou 
kulturu a je zakladatelem muzea Luhačovského Zálesí.
V říjnu letošního roku se v Luhačovicích pod 
záštitou Masarykovy univerzity Brno, Ústav 
evropské etnografie uskuteční mezinárodní
vědecká konference, jejímž cílem bude 
zhodnotit odkaz profesora A. Václavíka pro 
českou a slovanskou etnologii a analyzovat 
vývoj oboru za uplynulé půlstoletí.
 Městys Pozlovice připravuje v 
rámci tohoto výročí několik akcí:
 V neděli 21. června v 16.00 hodin se 
na Lázeňském náměstí v Luhačovicích 
uskuteční kolonádní koncert Collegia 
Antonína Dvořáka, na kterém bude 
připomenuto toto výročí. Všechny Vás na tento koncert 
srdečně zveme.
 Během letních měsíců začneme realizovat „Naučný 
chodník Antonína Václavíka“ vedoucí ulicí stejného jména. 
Naučný chodník bude začínat v centru městyse u rodinného 
domu, kde je umístěna pamětní deska odkrytá v r. 1991 u 
příležitosti 100. výročí jeho narození. Dále povede kolem 
kostela sv. Martina k nemovité kulturní památce Niva 
(prof. Václavík zde vybavil jizbu) k autobusové zastávce 

Pražská čtvrť v Luhačovicích. Jedná se o pět infopanelů, 
na kterých bude prezentován život a dílo prof. Václavíka. 
Dřevěné konstrukce vyrobíme ve vlastní režii, na obsahové 
a grafické stránce se budou podílet manželé Petrákovi.

Slavnostní otevření směřujeme na říjen 2009 
k mezinárodní vědecké konferenci. Na naučný 
chodník poskytla Nadace Děti – Kultura – Sport 
Uherské Hradiště finanční příspěvek ve výši
25 tis. Kč z kulturního grantu. K  naučnému 
chodníku bude vydán informační leták.
 Připravujeme vydání turistické známky k 
50. výročí úmrtí prof. A. Václavíka.
 Mikroregion Luhačovské Zálesí zvažuje 
dotisk publikace Luhačovské Zálesí, jejímž 
vydáním v r. 1930 završil prof. A. Václavík 
dvacetiletý výzkum svého rodného kraje. 
Reedice této knihy vydaná po 75 letech v r. 

2005 byla ihned rozebraná. Pokud máte zájem o koupi této 
publikace, můžete si ji objednat na tel. 577 131 002 nebo 
e-mailové adrese: mestys@pozlovice.cz. Předběžná cena 
publikace je 930,- Kč.
 Pozlovské ženy připravují na podzimní období 
výstavku ručních prací. Určitě přivítají, pokud i Vy budete 
prezentovat své výrobky. Organizačně tuto akci zajišťuje 
Radka Nášelová a můžete ji už dnes kontaktovat osobně 
nebo na tel. 774 023 215.

Oldřich MatulíkZO ČSV Pozlovice
 Děkujeme představitelům 
městyse Pozlovice za opětovné 
organizování ochutnávky medu a za 
inspiraci pro včelaře z Luhačovic, neboť 
se hodnocení medu zúčastnil předseda 
přítel Horák s pokladní Marcelou 
Mališkovou ze ZOV Luhačovice. 
Ochutnávkou medu se zvýšila po medu 
poptávka. Taktéž skříňka s informací o 
léčivosti medu umístěná na hasičské 
zbrojnici je občany více sledovaná. 
Musím se podělit se svou zkušeností, 
že lze využít med na léčení i jinak, 
ne jenom na slazení bylinkových 
čajů, ale i jako zdroje blahodárné 
energie, která z medu vyzařuje. Jsme 

ve výhodě, že máme ve  vodovodu 
neutrální vodu. Ta se dá blahodárnou 
energií vyzařovanou z medu nasytit 
a to tak, že si do vany na koupání 
napustíme vodu a to tolik, abychom 
postavenou sklenici s medem neutopili 
na dobu pět minut. Sklenici s medem 
odstraníme a doplníme vanu podle 
potřeby. Voda ve vaně bude vyzařovat 
stejnou energii jako med ve sklenici, 
ze které energie neubylo. Koupáním 
ve vodě nasycené energií z medu se 
mohou občané zbavit zdravotních 
potíží vyvolaných magnetickou 
energií z radiotelefonních vysílačů. 
 Úspěšná včelařská přednáška 

pro školní děti se 
konala 15. dubna 2009 
dopoledne. Zasloužil 
se o ni předseda 
místních včelařů Alois 
Mališka a přednášející 
přítel Okál, který 
svým pohádkovým 
vyprávěním o včelách 
upoutal žáky pěti 
ročníků tak, že se 
chvílemi zdálo, 
jako by v sále nikdo 
nebyl. Naopak  při 
přehlídce včelařského 
obleku a  při použití 
včelařského kuřáku 

sál smíchem burácel. Seznámením 
dětí se životem včel a jejich chovem 
získávají znalosti, které použijí v praxi. 
Přednáška byla ukončena soutěží  
s chybou v písničce. Pozorná žákyně 
3. třídy Andrea Zemková zjistila v 
písničce, že včely med nedělají z pylu 
ale z nektaru. Písnička se jmenovala 
Medová. Výherkyně obdržela 
hodnotnou cenu, kterou darovali 
manželé Matulíkovi z Pozlovic.    
 
  
  
 Občané bydlící na Podhradské 
ulici děkují pracovní četě při městysi 
Pozlovice za zajištění bezpečné chůzi 
po silnici. Letošní zima byla bohatá na 
sníh, napadlo až 120 cm sněhu. Silnice 
v uvedených místech vyhrnuje silniční 
správa, ta však vyhrne vozovku tak, 
že s obtížemi se míjí dvě auta. Občané 
jsou nuceni chodit po zamrzlé vozovce, 
při míjení aut uskočit není kam, 
navíc silnice je ve svahu a v zatáčce. 
Bezpečnost chodců zajistila pracovní 
četa odhrnutím sněhové bariéry 
technikou na příkop do kopce po pravé 
straně. Radost z bezpečné chůze byla 
na straně občanů.
 Za občany na Podhradské 
ulici Oldřich Matulík.   

  

Poděkování
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Daniela Linhartová, ředitelka MŠČerven v mateřské škole

 Opět zrají třešně a všichni 
velcí i malí školáčci cítí, že se blíží 
čas prázdninových dobrodružství, 
her, cestování a odpočinku. U nás ve 
školce velké balení a stěhování začalo 
již v květnu. A ne ledajaké, ale velmi 
důkladné! Postupně jsme z chodeb 
i tříd do krabic ukládali výtvarné 
práce děti, z oken kytičky, z heren 
tisíce drobných dílků stavebnic, auta, 
kočárky. „Co se to děje?“ byly časté 
otázky dětí a možná i Vás.
 Ano je to tak: tajné sny 
mnohých z nás se plní a naše školička 
začíná procházet velmi důkladnou 
rekonstrukcí se zaměřením na úsporu 
energií. Naše velké ale nyní prázdné 
třídy jsou plné zaměstnanců stavební 
firmy, vyměňují se okna, dveře,
radiátory. I střecha, kotelna a fasáda 
doznají změn. Držíme všem 
palce, ať se práce zdaří a my 
se v září - v den 25. výročí 
otevření této školy - setkáme 
na slavnostním otevření 
nové zrekonstruované 
budovy. Držte nám prosím 
palce a už se moc těšíme!
 Nejen konec 
školního roku 2008/2009 
byl velmi rušný a plný 
změn. Po delší době jsme 
v září otevřeli jenom dvě 
třídy. Zapsáno bylo 46 dětí, 
z toho 14 v předškolním 
věku. Na škole pracují 
4 kvalifikované učitelky (Jarmila
Malaníková, Hana Fučíková, Dana 
Hetmerová a Daniela Linhartová 
– učitelka a ředitelka v jedné osobě), 

školnice Marcela Miklasová, vedoucí 
stravování a hlavní účetní Alena 
Kubáčková, hlavní kuchařka Hana 
Šerá, kuchařka Dana Matulíková, topič 
Pavel Matulík.
 Děti jsou vedeny podle 
vlastního školního vzdělávacího 
programu „Barevný svět očima dětí“, 
který je přizpůsoben podmínkám školy, 
dětí, rodičů. Každá třída má vypracován 
Třídní vzdělávací program, na který 
navazují dílčí vzdělávací projekty. 
Hlavním pedagogickým úkolem již 
proběhlého školního roku bylo rozvíjet 
řečové aktivity dětí, obohacovat 
slovní zásobu a rozvíjet svět fantazie, 
tvořivosti. V dubnu byl Českou školní 
inspekcí náš vzdělávací program 
hodnocen jako velmi kvalitní.
 Z dalších akcí, které mají 

dlouholetou tradici, proběhla 
dýňová zahradní slavnost, na níž 
děti představily nádherné výrobky 
plné fantazie. Doufám, že máte opět 

zasazeno. Dále to bylo Mikulášské 
nadělování ve spolupráci se základní 
školou, rozsvěcování vánočního 
stromu, vánoční tvoření a povídání 
spolu s rodiči, vánoční pečení, 
karneval, besídka ke Dni matek 
spojená s prezentací krásné knižní 
publikace o Pozlovicích, zahradní 
slavnost – soutěže, táborák, loučení s 
předškoláky.
 Děkuji všem kolegyním za 
jejich obětavou práci, za krásný a lidský 
přístup a za pomoc při stěhování. Milé 
kolegyně, dle možností si užijte volných 
chvil během léta a naberte hodně sil na 
další provoz a sestěhovávání školy k 1. 
září 2009.
 Mateřská škola bude uzavřena 
od 27. června do 31. července 2009. 
Letní provoz bude zahájen v prostorách 

základní školy od pondělí 3. 
srpna 2009.
 Děkujeme panu 
řediteli Mgr. Jaroslavu 
Hořákovi za pomoc, že 
můžeme 3 týdny pobýt ve 
„velké“ škole a paní kuchařky 
vařit. Mé poděkování patří i 
Římskokatolické farnosti v 
Pozlovicích, jmenovitě panu 
faráři ThDr. Hubertu Wojcikovi 
za zapůjčení farní zahrady 
pro dopolední hry našich 
dětí. Další velké poděkování 
patří zaměstnancům městyse 
Pozlovice za sečení, pomoc 

při stěhování, odvoz.
 Přeji Vám všem krásné léto 
plné sluníčka, radosti a společných 
zážitků.

Jarmila Malaníková, učitelka MŠAngličtinka v MŠ

 V naší mateřské škole proběhla 
v měsíci květnu ukázková hodina 
„hravé angličtinky“ pro rodiče. Přišli 
se podívat i rodiče mladších dětí, aby 
věděli, co bude jejich ratolesti příští 
školní rok v ptáčkové třídě čekat. 
Samozřejmě jsme nemohli předvést 
všechno, co jsme se naučili, ale i tak 
jsme překvapili mnohé rodiče, kolik 
toho už my malí předškoláčci umíme. 
Dětská hlavička je nepopsaný list 
papíru a i cizí slova do ní skáčou velmi 
rychle.
 Chtěla jsem rodičům ukázat, 
jak děti dokáží reagovat na mluvené 
slovo učitelky v angličtině, jak se také 
samy dokáží slovně či jednoduchou 

větou vyjádřit, jak umí reagovat na 
anglické pokyny při cvičení, hrách s 
pohybem a při didaktických hrách. 
Zazpívali jsme rodičům některé z 
anglických písní, které jsme se naučili, 
ukázali jsme, jak umíme počítat, 
znát barvičky, pojmenovávat hračky, 
dopravní prostředky, zvířata, potraviny, 
části lidského těla a mnohé jiné. 
Děti mezi sebou velmi rády soutěží, 
kdo pojmenuje nejvíce obrázků, kdo 
uhodne, jaký obrázek se ztratil, rády 
hrají anglické pexeso, vykreslují 
obrázky a tím vším si nenásilně 
procvičují a opakují své znalosti. Že 
jsou děti moc šikovné a práce se nám 
daří, se pochvalně vyjádřila i Česká 

školní inspekce, která u nás byla v 
dubnu.
 V příštím školním roce bych 
chtěla začít s novým způsobem výuky 
podle „Oxford University Press“. 
Absolvovala jsem školení a zjistila 
jsem, že nabízejí dětem vhodné 
hravé učebnice i metodické materiály 
zaměřené přímo pro mateřské školy. 
Celá výuka je provázena maňáskem 
„Cookie“. Těším se na nové zpestření 
naší angličtinky a budoucím prvňáčkům 
přeji, aby pokračovali v rozvíjení 
svých znalostí v základní škole. Moc 
mě potěšilo, že základní škola na nás 
navázala a založila kroužek angličtiny.
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Čaro  - info Výbor ČSŽ

 V minulém občasníku jsme vás 
informovali o našich aktivitách, a tak 
můžeme jen doplnit, jak náš program 
dále probíhal…

DUBEN 
 9. Slet čarodějnic. Blíží 
se 30. dubna. Schůzka výboru   
a opět schůzka,  i  když krátká. Máme 

všeho dost? Jaké bude počasí? Co 
odměny, máme? Kolik beček piva? 
Přiletí čarodějnice? Děvčata, co 
odrostla, již nechodí! Každý rok máme 
obavy, ale světe div se, do Pozlovic 
jsme se slétly již po deváté. Začátek 
v 16.00 h, 15.30 h - přeháňka. Marta 
volá na Pepu Polanského, který právě 
u Čombáka nakládá guláš: „Co s tím 
budeme dělat?“ Sluníčko nás  ale opět 
nezklamalo a tato zdařilá akce snad 
pobavila všechny generace. Svědčí 
o tom hojná účast návštěvníků. Těší 
nás to, protože akci připravujeme 
hlavně pro Vás - Pozlovjany a hosty  

z blízka i daleka. Celý program můžete 
vidět v naší kabelové televizi. Kdo si 
tento  záznam  nestihl natočit a měl 
by zájem o DVD, může zavolat na 
tel. 728 471 590  M. Vlkové. Cena 
50 Kč. Všem zúčastněným děkujeme 
za dobrovolný příspěvek. Díky těmto 
příspěvkům a vaší účasti na našich 
akcích, můžeme prosperovat. Jako 
jediná organizace nečerpáme peníze  
z rozpočtu městyse.

KVĚTEN
 Společné posezení a hodnocení  
našich akcí v hostinci U Krajčů  29. 5. 
2009
Dnes se v hostinci U Krajčů pořádá 
hostina a sešla se tu celá čarodějnická 
rodina. Jaký je důvod dnešní veselosti? 
Proč se sešli všichni hosti? Protože 
akce čarodějnice se nám vydařila  
a všechny návštěvníky dobře 
pobavila!
► Konferenciérka Ája byla jako 
vždycky dobrá, co kdybychom jí dali 
hobla?
► Z guláše a držkovky se jen kouřilo, 
vůbec, ale vůbec nic v kotlíku  
nezbylo.
► U piva byla nestíhačka, čepování 
není žádná hračka. Pivo teklo ze dvou 
píp, zvládl by to někdo líp?
► Klobáska a očazené cigárko,  
v bříškách zmizlo zakrátko.
► Bababarem se line vůně slivovice, 
to proto, že ji nalévají svůdné 
čarodějnice.
► Z okénka pod podprsenkou 

prodávají Jarka s Hankou. Prodávají 
dobroty, koupil sis je i ty?
► Párek v rohlíku a opečený chleba, 
přijdou k chuti třeba. Prodává je 
dvojice-Oskarka a Žmolice!
► Děvčata u vstupného jsou pilné jak 
včeličky, příspěvky  se jim hrnou do 
kasičky.
► Sehraná jsme dobrá parta, na vše 
dohlížela Marta.
 To jsou k oslavě pádné důvody, 
a tak jsme si popřáli zdraví, štěstí a 
hodně pohody.
 Blíží se prázdniny, a tak si 
dáme prázdninovou přestávku. Výbor 
ČSŽ děkuje za aktivitu svým členkám 
a jejim manželům. Nejen členkám, 
ale i  občanům  přejeme slunnou 

dovolenou s nevšedními zážitky.   
 V září na viděnou opět 
na některé z našich akcí. Těšte se, 
akce uspořádáme nejen pro členky, 
ale určitě i pro Vás občany.   
 Mějte se a smějte!

 Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy (CCR VM) 
připravila projekt k zavedení systému 
pro on-line rezervaci ubytování ve 
Zlínském kraji.

Získejte nové klienty na internetu
 Projekt je orientován na 
klienty, kteří dnes již běžně hledají a 
plánují své cesty (pracovní i soukromé) 
s využitím informací nalezených na 
internetu. Počet takových klientů 
trvale roste.
 Na portálu cestovního ruchu 
www.vychodni-morava.cz měsíčně 
evidujeme přes 50 tisíc návštěvníků 
(průměrně 1700 denně), kteří zde 
vyhledávají informace.
 Je zde nově zaveden odkaz 
„Rezervace ubytování“. Subjekty, 
které budou do systému zapojeny, 
budou v této rubrice zobrazeny, včetně 

odkazu na vlastní webové stránky. 
 Rezervace ubytování bude 
umožněna i na webových stránkách 
ubytovatele. Systém on-line rezervace 
ubytování bude podpořen reklamní 
kampaní. 
 Zapojte se do systému 
a získejte zdarma významnou 
podporu uznávané marketingové 
značky „Východní Morava“.   
 Fungování systému je 
zajištěno moderním rezervačním a 
recepčním systémem HOTEL TIME 
LITE, který lze nasadit ve kterémkoliv 
ubytovacím zařízení v kraji (i ubytování 
v soukromí), které má připojení na 
internet. 
 Pro subjekty, které provozují 
své ubytovací zařízení na území 
Zlínského kraje, nabízíme instalaci a 
používání tohoto programu po dobu 

dvou let zdarma.
 K provozování systému 
postačí běžné připojení počítače 

k internetové síti. Celé řešení je 
připraveno jako internetová aplikace, 
která je zabezpečená podobně, jako 
je tomu u správy účtů v bankách. To 
znamená, že veškeré informace jsou 
spolehlivě umístěny a zabezpečeny 
na vzdáleném serveru. Více informací 
naleznete na portálu CCR VM  
http://www.vychodni-morava.cz.

Informace pro ubytovatele www.vychodni-morava.cz
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Mikroregion Luhačovské Zálesí RNDr. Roman Kašpar

Rozvojová strategie v Luhačovském 
Zálesí byla podpořena

 Velmi příznivou zprávu 
přineslo regionu Luhačovské Zálesí 
vyhodnocení Žádosti o realizaci 
tzv. Strategického plánu Leader 
v Luhačovském Zálesí, které v 

průběhu jara zveřejnilo Ministerstvo 
zemědělství České republiky (MZe 
ČR). V konkurenci více než osmdesáti 
MAS (místních akčních skupin) z 
celé České republiky byla rozvojová 
strategie MAS Luhačovské Zálesí 
na léta 2007-2013 vyhodnocena 
jako 7. nejlepší. Rozhodnutí ministra 
zemědělství, jímž schválil předložené 
výsledky hodnotitelské komise v 
rámci svého resortu, tak signalizuje 
zisk desítek milionů korun českých, 
které budou v Luhačovském Zálesí 
rozdělovány na základě principu 
LEADER na podporu projektů, jejichž 
cílem je obnova a rozvoj regionu.
 Díky těmto financím lze 
očekávat výraznou finanční podporu 
při realizaci projektů lokálních obcí, 
měst, podnikatelů, zemědělců, 
vlastníků a pronajímatelů 
lesa či neziskového sektoru. 
Vzhledem k obsahu 
podpořené rozvojové 
strategie Luhačovského 
Zálesí budou finance 
proudit zejména do rozvoje 
cestovního ruchu, do modernizace 
a zvýšení konkurenceschopnosti u 
malých a středních podnikatelů, do 
zemědělství a tradičních místních 
produktů. Největší finanční alokace se 
pak očekává v rámci obnovy obcí a měst, 
jejich občanské vybavenosti a rovněž 
v rámci lesnické infrastruktury. 
 Aktuálně je správcem 
programu připravována smlouva, 
která bude konkretizovat podmínky 
čerpání dotací pro potenciální žadatele 
v Luhačovském Zálesí v následujících 
letech a rovněž pravidla pro MAS 
Luhačovské Zálesí, neboť tento je 
kompetentním orgánem pro realizaci 
strategie. Na základě nedávných 

informací z Ministerstva zemědělství 
ČR byla konkretizována finanční 
alokace pro MAS Luhačovské Zálesí 
na rok 2009, která tak činí více 9,3 
mil korun českých.  Tyto finanční 
prostředky musí být do konce letošního 
roku zcela vyčerpány na projekty, které 
korespondují s nastavenými prioritami 
ve strategickém plánu – tzv. fichemi. 
V nejbližších dnech by mělo dojít k 
rozhodnutí kompetentních orgánů 
MAS, které fiche a kdy budou letos 
vypsány a tato zpráva bude následně 
prezentována veřejnosti v celém 
Luhačovském Zálesí. Předpokládá se 
nicméně, že k vyhlášení tzv. výzvy, tj. 
termínu, odkdy se budou moci subjekty 
v Luhačovském Zálesí se svými 
projekty ucházet o přidělené finanční 
prostředky, by mělo dojít koncem léta 
2009.
 Rád bych rovněž doplnil, že 
letošní rokem se finance pro realizaci 
rozvojových projektů v Luhačovském 
Zálesí zcela určitě nevyčerpají, na 
počátku příštího roku by totiž mělo 
Ministerstvo zemědělství schválit další 
finanční alokaci pro MAS Luhačovské 
Zálesí, o.p.s., která se bude vztahovat 
na rok 2010. Dá se 
předpokládat, 
že její 
v ý š e 

bude podobná té aktuální. Takto 
nastavený mechanismus ročních 
alokací by měl fungovat až do roku 
2013, kdy se předpokládá ukončení 
projektu.
 Bližší informace Vám budou 
k dispozici na webových stránkách 
www.luhacovskezalesi.cz nebo je 
možno je poskytnout v kanceláři MAS 
Luhačovské Zálesí na ÚM Pozlovice. 

Mikroregion Luhačovské Zálesí 
připravuje novou naučnou stezku

 S finanční podporou 
programu Podpora obnovy venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR by 
v letních měsících tohoto roku měla 

vzniknout dosud největší a obsahově 
nejrozmanitější naučná stezka v celém 
Luhačovském Zálesí, jejíž část povede 
i přes městys Pozlovice. Jak už její 
název „Naučné stezky Luhačovským 
Zálesím – Báje a pověsti pod Starým 
Světlovem“ napovídá, měla by se 
stát prvním významnějším prvkem 
z mozaiky obdobně zaměřených 
naučných stezek, které by mikroregion 
Luhačovské Zálesí na svém území do 
budoucna rád prosazoval. 
 Tématické zaměření 
připravované NS vznikalo za úzké 
spolupráce s místními základními 
školami (včetně ZŠ Pozlovice), proto 
nosné téma naučného chodníku bude 
věnováno především bájím, pověstem 
a lidové slovesnosti, neboť tyto má 
v kraji pod zříceninou hradu Starého 
Světlova velmi četnou a zajímavou 
podobu. 
 Návštěvníci nové naučné 
stezky, která se bude rovněž pyšnit 
poněkud netradiční – hvězdicovitou 
strukturou, se rovněž budou moci 
těšit na kvalitní mapové podklady, 
přispívající k lepší orientaci a poznání 
různých koutů Vizovických vrchů. 
Samozřejmostí je pochopitelně 

pestrý výčet informací a poznatků, 
které budou prezentovat řadu 

lokálních zajímavostí a 
fenoménů. Pověstnou 

třešničkou na dortu by 
se měla stát grafická 
podoba panelů, na 
níž se předpokládá 
využití nádherných 
dětských kreseb, které 
vznikly v souvislosti 
s přípravou projektu. 
 Jenom pro 

doplnění dodávám, že NS povede 
přes katastr osmi obcí mikroregionu 
Luhačovské Zálesí, které se na její 
přípravě budou taktéž podílet. Jedná 

se kromě 
Pozlovic o  
obce Březůvky, 
Dolní Lhota, 
Horní Lhota, 
L u d k o v i c e , 
L u h a č o v i c e 
(místní část 
Ř e t e c h o v ) , 
Podhradí a 
Provodov. 

RNDr. Roman Kašpar
manažer MAS Luh. Zálesí, o.p.s.

rozdělovány na základě principu 
LEADER na podporu projektů, jejichž 
cílem je obnova a rozvoj regionu.
 Díky těmto financím lze 
očekávat výraznou finanční podporu 
při realizaci projektů lokálních obcí, 
měst, podnikatelů, zemědělců, 
vlastníků a pronajímatelů 

Zálesí, o.p.s., která se bude vztahovat 
na rok 2010. Dá se 
předpokládat, 
že její 
v ý š e 

různých koutů Vizovických vrchů. 
Samozřejmostí je pochopitelně 

pestrý výčet informací a poznatků, 
které budou prezentovat řadu 

lokálních zajímavostí a 
fenoménů. Pověstnou 

třešničkou na dortu by 
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Radek OwenDěkanátní turnaj ministrantů ve florbale

 V sobotu 30. května 2009 se ve 
sportovní hale Radostova Luhačovice 
uskutečnil Děkanátní turnaj ministrantů 
ve florbale. Zúčastnilo se ho celkem
9 družstev z Vlachovic, Brumova, 
Luhačovic a Pozlovic, a to ve třech 
věkových kategoriích - mladší žáci, 
starší žáci a studenti. Po ranní 
mši svaté sloužené v kostele 
Svaté Rodiny v Luhačovicích 
se družstva přesunula do haly, 
kde byl turnaj zahájen kláním 
těch nejmladších. Všechny 
zápasy byly velmi vyrovnané a 
v mnoha mladých ministrantech 
se nezapřel florbalový talent. I
přes vynikající výkony všech 
gólmanů padlo mnoho hezkých 
branek. Nezaujatý divák se měl 
jistě na co dívat. Hrací doba 
byla určena na 2 x 10 minut, 
aby se dalo vše organizačně 
zvládnout, a tak se kolem 14 

hodiny mohly těm nejlepším rozdat 
poháry. Ty nejcennější trofeje zůstaly 
vesměs na domácí půdě, když v 
nejmladší kategorii v dramatickém 
souboji o první místo nakonec 
Pozlovice přehrály domácí Luhačovice, 
hlavně díky střelecké potenci Honzy 

Šůstka. V kategorii starších žáků pak 
suverénně propluly tabulkou až na 
post nejvyšší domácí Luhačovice, a 
to i díky celkově nejlepšímu střelci 
celého turnaje Tomáši Stolaříkovi, 
který vstřelil 8 branek a na nespočet 
dalších nahrál. Mezi nejstaršími 

florbalisty zvítězily Pozlovice,
ač všechny souboje byly také 
velmi vyrovnané. Blýskli se 
zejména všichni brankáři a 
nejlepší hráčka turnaje Katka 
Slováková z Řetechova, která 
nastoupila za tým Luhačovic. 
Všechna utkání byla vedena 
ve sportovním a přátelském 
duchu.
 Poděkování patří všem, kteří 
se zasloužili o uspořádání a 
zdárný průběh celého turnaje. 
Děkanátní turnaj finančně
podpořil i Zlínský kraj.

Fotbalový oddíl můžů Petr Bartončík

 Čtvrtý tým loňské sezóny 
okresní soutěže III. tř. sk. B TJ Sokol 
Pozlovice měl před sezónou za cíl 
jedinou věc - postup. Avšak po velmi 
nevydařené podzimní části sezóny 
2008/2009 se po velkém zklamání 
usadil na samém dnu tabulky. A proto 
musely přijít změny. Tým se rozloučil 
po mnohaleté úspěšné spolupráci s 
trenérem Gackem, na jeho místo usedl 
staronový lodivod Petr Jordán. Spolu 
s ním se do týmu vrátili obránci Petr 
Martinec, Roman Semela, Karel Plášek 
a do zálohy Tomáš Gergela.
 Po vydařené zimní přípravě 
tým Pozlovic započal své tažení za 
záchranou těžkou domácí výhrou 
1:0 nad Slopným. Povzbuzeni 
výhrou je čekalo derby s 
Biskupicemi. Pozlovice se do 
soupeře zakously, vedly 1:0 a už 
to vypadalo, že se soupeř jen těžko 
dostane do tempa. Přišly však 
chyby a Biskupice toho využily. 
Výhrou 2:1 se týmu Pozlovic 
vzdálily o 4 body. Hořkost 
porážky si Pozlovice odnesly i ze 
zápasu s předposlední Smolinou, 
když prohrály na domácí půdě 
1:3. Po této porážce to s týmem 
vypadalo opravdu bledě. Za 
dalším utkáním jely Pozlovice 
na horkou půdu Mirošova, odkud 
se body nevozí. Ale nemožné se 
stalo pravdou. Pozlovice po velmi 

bojovném úsilí dovezly z Mirošova 
bod. I když jsme vedli po prvním 
poločase o dva góly, remizovali jsme 
nakonec 2:2. Tento bod, jak se zdá, 
byl klíčový pro další průběh sezóny. 
Tým si dodal sebevědomí, konečně se 
sehrál. V následném dvojzápase otočil 
jak zápas s Hřivínovým Újezdem (3:2), 
tak s Rokytnicí (2:1). Na to už ostatní 
týmy nedokázaly zareagovat, a tak se 
Pozlovice odtrhly ode dna tabulky.
 Výbornou formu Pozlovic 
odnesly i další týmy - Štítná (0:1) 
a Drnovice. Tým Drnovic si od nás  
odnesl zatím nejvyšší debakl této 
sezóny, a to 7:0. Opravdovou sílu 

mužstva měl tak potvrdit až venkovní 
zápas na půdě prvního Šanova. 
Krásnou hrou, bojovným výkonem 
a disciplinovaností jsme porazili 
zaskočený tým Šanova po brance  
L. Bernátka 1:0 a ujali jsme se tak 
vedení jarní části tabulky!!!
 Nádherné utkání, které 
se muselo líbit i nejnáročnějším 
fanouškům Pozlovic, jsme sehráli  
s prvním mužstvem tabulky Kostelcem. 
Brzy jsme se ujali vedení 1:0, když 
Kostelec zahodil velkou šanci 
vyrovnat z penalty. Přidali jsme další 
krásné branky a nakonec jsme porazili 
soupeře 4:1. 7. června čekal Pozlovice 

již sestupující tým Jestřabí. Zápas 
jsme nepodcenili a v úvodu utkání 
jsme se ujali vedení 2:0 a zápas 
jsme si pohlídali až do konce. 
Výhra 5:3 nám zajistila další 
postup tabulkou. Pozlovice byly 
tak dvě kola před koncem sezóny 
na výborném pátém místě!
 Rozjetý vlak se pokusilo o 
týden později zastavit mužstvo 
z Vysokého Pole, které se  brzy  
ujalo vedení 0:1. Po neuznaném 
gólu, třech nastřelených tyčkách 
a neproměněné penaltě  se 
Pozlovice zaslouženě dočkaly 
vyrovnávající branky, kterou 
vstřelil P. Martinec. Pozlovice 
si tak udržely neporazitelnost  
v posledních devíti utkáních.

muži  - okresní soutěž III. tř. sk. „B“
1. Kostelec 15 4 6 56:32 49

2. Šanov 14 4 7 55:42 46

3. Mirošov 11 8 6 61:41 41

4. Vysoké Pole 12 5 8 65:46 41

5. Rokytnice 11 4 10 29:41 37

6. Biskupice 10 6 9 50:42 36

7. Pozlovice 10 5 10 51:45 35

8. Hř. Újezd 9 7 9 39:34 34

9. Drnovice 11 1 13 40:65 34

10. Smolina 9 6 10 52:57 33

11. Štítná B 9 5 11 34:39 32

12. Vlachovice B 9 4 12 44:50 31

13. Slopné 6 8 11 43:47 26

14. Jestřabí 3 5 17 32:70 14
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2009
    
Anna Hňupková Nivy I. 254 70 let
Jaroslava Kolářová Leoše Janáčka 131 75 let
Růžena Martincová Koryta 156 75 let
Jindřich Martinec Podhradská 34 80 let
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129 80 let
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 80 let
Josef Ščuglík Nivy 265 81 let
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 81 let
Josef Jurák A. Václavíka 234 83 let
Albína Ryšková A. Václavíka 141 83 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54 86 let
Aloisie Matulíková Hlavní 94 88 let
František Matulík Pod Větrníkem 98 88 let
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 88 let
Miroslav Talaš Za Potokem 7 89 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 90 let
Jan Haluza A.Václavíka 232 95 let
Marie Mikulcová Hlavní 62 95 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Monika Kuralová                            L. Janáčka 365
Jiří Koudelka                            L. Janáčka 165
František Coufalík                                  Nivy I. 251
Nela Vyoralová                            L. Janáčka 122
Markéta Gergelová                         Řetechovská 308
Richard Kročil                        A. Václavíka 341

Rodičům srdečně blahopřejeme

Sňatky

Silvie Macháčková a Jakub Machala        Nivy 325
Jana Máčalová a Viktor Martinec                          Nivy I. 258
Vlasta Holubová a Petr Šibal                          A. Václavíka 383

 Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

Naše řady opustili

Bohumil Koudelka Leoše Janáčka 165 65 let
Ludvík Matulík Leoše Janáčka 360 77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

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.

●  21. června 
  Koncert Kollegia Antonína Dvořáka 
  na Lázeňském náměstí v Luhačovicích
○  27. června
  Zájezd do Roháčů – Junák Pozlovice
●  28. června
  Pěší pouť farnosti na Provodov
○  28. června
  Soutěž “O Pohár starostky Pozlovic” 
  pro mladé hasiče do 15ti let
●  25. července
  Pouťová zábava - SDH Pozlovice
○  26. června
  Pouť ke sv. Anně
●  10. – 13. září
  Mez. dětský folkl. festival Luhačovice
○  11. září
   Vystoupení dětí v rámci festivalu 
  v hudebním altánu 
●  18. září
   Sportovní odpoledne na hřišti u MŠ  
  u příležitosti ukončení rekonstrukce  
  MŠ spojené se dnem otevřených dveří 
  a táborákem     

Kulturní akce Oznámení                                           Pranostiky

   

Publikaci Pozlovice v dějinách 
a obrazech si můžete zakoupit na 
Úřadu městyse Pozlovice za cenu 
350,- Kč.

Červenec

První červenec když mokrý, bídný, 
déšť potrvá čtyři týdny

Když červenec pěkně hřeje,
o Vánocích se zima zaskvěje.

Co červenec neuvaří – srpen 
nedopeče. Co červenec neupeče,

to již v srpnu neuteče.

Zvětšují-li na svatou Annu 
mravenci své hromady, 

lze očekávati tuhou zimu.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002

         

Publikaci Pozlovice v dějinách 

Upozorňujeme občany, že na 
základě veřejnoprávní smlouvy 
vykonává od 24. 4. 2009 pro 
Pozlovice přestupkovou agendu 
Město Slavičín. 


