
Vážení spoluobčané,
letní úvodník jsem věnovala zejména výčtu úkolů, 
které jsou na období letních měsíců před námi. 
Dnes můžeme hodnotit, co se nám podařilo splnit a 
v jakém rozsahu.  Podle plánů proběhly stavební úpravy 
v mateřské škole, základní škole a na víceúčelové 
budově v těchto dnech probíhají dokončovací práce. 
Nebudu Vás teď  unavovat čísly, ale určitě bude 
v rámci hodnocení celého roku realizace těchto 
investic v rozpočtu významnou položkou, díky které 
naše obavy z účtů za spotřebované energie v období 
zimy už nemusí být tak velké. 
 Co se nám díky těmto projektům však 
podaří ušetřit, budeme nuceni vynakládat po 
přijetí novely zákona o pozemních komunikacích 
jinde. Konkrétně se jedná o naši novou povinnost 
- zajištění zimní údržby chodníků. Naštěstí jsme 
v posledních letech pořídili dostatečné množství 
malé techniky (sněhovou frézu, zametací kartáč a 
radlici, malotraktor a nový traktor včetně sypače) a 
velkou část chodníků jsme již upravovali. Nebude to 
pro nás taková změna jako pro obce, které odklízení 
sněhu ponechávali zcela na vlastnících nemovitostí 
podél chodníků. Přesto si Vás dovolím poprosit, 
abyste i nadále byli ochotni přiložit ruku k dílu 
a zejména v době kalamit s úklidem sněhu vypomohli. 
Místostarosta Václav Sedlář upravuje plán zimní 
údržby a na naše nové povinnosti se připravujeme. 
Není však v našich silách řešit údržbu komunikací 

a chodníků současně na celém území. Na tyto práce 
budeme využívat i zaměstnance přijaté v rámci 
veřejně prospěšných prací. Uvidíme, jak první zimu 
s novým systémem údržby chodníků zvládneme. 
Váš osobní přístup k této problematice bude pro nás 
velice důležitý.
 Ale vraťme se k právě probíhajícímu 
podzimu. Na toto období bylo plánováno zahájení 
vypouštění přehrady s cílem v r. 2010 odtěžit 
sedimenty usazené na dně nádrže. Přestože projekt 
je po technické a organizační stránce Povodím 
Moravy s. p. připraven, chybí ta nejzásadnější věc u 
každého projektu – peníze. Vzhledem k probíhajícím 
zásadním jednáním o podobě státního rozpočtu na 
nadcházející období dnes nikdo z kompetentních 
osob není schopen odpovědět, co nás v prostoru 
přehrady a širokém okolí čeká. Jasno máme u další 
akce připravované na podzim – realizace vodovodu 
v ul. A. Václavíka v úseku od hřbitova po RD manž. 
Pinďákových a podél příjezdové komunikace 
k vodojemu, ta bude realizována v říjnu t. r.
 V těchto dnech dokončujeme přípravy 
pro zahájení stavby koupaliště. Předání staveniště 
proběhne k 1. 10. 2009. Podle upravené verze projektu 
bude koupaliště provedeno v nerezu, plocha vodní 
hladiny bazénu je 468 m2, plocha dětského bazénu 
40 m2. Další podobnosti o stavbě pro vás připravíme 
do zimního vydání občasníku.

Ing. Olga Tkáčová, starostka 
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaNová vyhláška o místním poplatku za provoz systému odpadů

 K problematice odpadů se vracíme téměř v každém 
vydání občasníku. Ani dnes tomu není jinak. Předně bych 
Vás chtěla informovat o výsledcích naší ankety týkající  se 
kompostérů. Váš zájem o tento způsob likvidace bioodpadu 
z domácností předčil naše očekávání a celkem jsme obdrželi 
přihlášky na 158 ks kompostérů. Toto číslo svědčí o tom, 
že třídění odpadu je pro většinu z Vás samozřejmostí. 
Požadavek na kompostéry jsme zahrnuli do žádosti o dotaci 
na Odpadové centum, která bude k 30. 9. 2009 předložena 

na SFŽP a kolem vánoc budeme znát výsledky, zda bude 
projekt podpořen. Realizaci odpadového centra včetně 
dodávky kompostérů plánujeme na r. 2011. 
 Přestože se množství vytříděného odpadu zvyšuje, 
náklady na jeho likvidaci bohužel také. 
 Příjmy související s likvidací odpadu v r. 2008 
činily 448.874 Kč, výdaje 524.186 Kč, tzn. částka 75.312 
Kč byla hrazena z rozpočtu městyse. V této částce nejsou 
zahrnuty náklady na svoz PET a tetrapaků, svoz odpadů 
z rekreačních oblastí od občanů trvale bydlících a chat, 
odpady z přehrady i košů a činnosti spojené s likvidací 
bioodpadu a velkoobjemového odpadu ze sběrného dvora.
 V průběhu prázdnin byla provedena kontrola žetonů 
odebraných na jednotlivá čísla popisná. Bylo zjištěno, že  
v loňském roce neodebralo žádný žeton 23 % č.p., letos 
39 % č.p. Současně byl ve sběrném dvoře zaznamenán až  
100 % nárůst velkoobjemového odpadu. 
 Jedním z diskutovaných návrhů, jak tento 
problém řešit, bylo zrušení žetonů a zavedení pouze 
paušálního poplatku. Tato varianta nebyla přijata, protože 
by nemotivovala občany ke třídění („Když mně odvezou 

každý týden od domu plnou popelnici, proč jezdit na 
sběrný dvůr?“). Při současném systému se při svozu vyváží 
cca 80 – 100 popelnic, bez žetonů by se vyvážela každá, 
i ta nenaplněná a platili bychom za vyvezení všech 400 
popelnic. 
 S tím spojený nárůst nákladů si dovedete představit.  
V mnoha městech a obcích s tímto systémem převyšují 
náklady i vybíraný poplatek ve výši 500,- Kč/občana.
 Jako optimální řešení jsme zvolili navýšení 

stávajícího paušálního poplatku ve výši 144 Kč na 348 
Kč, tj. o 204 Kč, z toho 84 Kč činí pokrytí nákladů na 
likvidaci odpadů bez nákladů na svoz popelnic a 120 Kč 
uhradí v rámci paušálního poplatku každý poplatník za  
3 žetony, které si po úhradě celkového poplatku vyzvedne 
na úřadě. Podle tohoto systému ten, kdo žetony kupoval, 
si je zaplatí v rámci paušálu a nijak se ho zavedení nové 
vyhlášky nedotkne. Pouze ti, kteří se nákupu žetonů a tím 
úhradě nákladů na likvidaci směsného domovního odpadu 
vyhýbali, budou mít 3 žetony uhrazeny v rámci paušálního 
poplatku. Zastupiteli byla nová obecně závazná vyhláška 
jednomyslně schválena jako spravedlivější, k třídění 
motivující systém. 
 Vyhláška platí s účinností od 1. 1. 2010, zachovává 
osvobození pro děti do 6 let a pro občany nad 70 let. Pro 
čtyřčlennou rodinu bez osvobozených osob to bude znamenat 
4 x 348 Kč = 1.392 Kč/rok, v této ceně je již uhrazeno 12 
žetonů, které si vyzvedne zástupce rodiny na úřadě. Pokud 
bude rodina potřebovat více žetonů, má možnost zakoupit 
si další žetony za 40 Kč/ks.

Radmila NášelováČeský svaz žen

 Tak už nám skončily prázdniny a znovu se vrháme 
do práce. Členky Českého svazu žen nezahálely ani o 
prázdninách. Pro oblasti postižené 
povodněmi jsme přispěly částkou 
2.500 Kč. Tuto částku jsme poslaly 
na konto Člověk v tísni – povodně.
 2. – 4. října pojedeme 
na zájezd do východních Čech. 
Chceme navštívit oblast Teplicko, 
město Náchod, Adršpašské skály a 
vyjedeme také do Polska.
 Od 14. října t. r. chceme 
uspořádat v nově opravených 
prostorech Mateřské školy Pozlovice 

Výstavku ručních prací naši spoluobčanů. Kdo bude mít 
zájem o vystavení svých výrobků, ať se přihlásí u Radky 

Nášelové na tel. 774 023 215. 
Výrobky označené jménem 
můžete přinést do knihovny 
nebo do sekretariátu úřadu 
městyse p. Coufalíkové. Další 
informace budou průběžně 
zveřejňovány na infokanále 
naší kabelové televize. 
 Těšíme se na Vaše  
práce, přejeme Vám 
příjemně strávený podzim  
a ještě mnoho sluníčka.
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Rekonstrukce MŠ Pozlovice 

Stavební úpravy vedoucí k úspoře energií

v Mateřské škole Pozlovice
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Mgr. Jaroslav Hořák, ředitel ZŠ Školní rok 2009/2010 na Základní škole Pozlovice

 Základní školu Pozlovice 
navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. 1. září 
2009 nastoupilo do naší školy celkem 
91 žáků.
 V 1. ročníku zahájilo školní 
docházku 14 žáků, třídní učitelkou je 
Mgr. Gabriela Vojtěšková. Ve 2. ročníku 
pokračuje 24 žáků, třídní učitelka je 
Mgr. Hana Skovajsová, 3. ročník 22 
žáků (do této třídy přestoupily 2 žákyně  
z jiných ZŠ), třídní učitelkou je Mgr. 
Marta Bílová. Žáci těchto ročníků 
budou pracovat podle schváleného 
školního vzdělávacího programu ŠVP 
pro ZŠ. Ve 4. ročníku je 18 žáků, třídní 
učitelka Mgr. Pavlína Hanáčková a  
v 5. ročníku 13 žáků, třídní učitelem je  
Mgr. Jaroslav Hořák. Tyto dva ročníky 
se budou vzdělávat podle dobíhajícího 
vzdělávacího programu.
 Součástí ZŠ je také školní 
družina, kde je zapsáno 50 dětí na 
pravidelnou činnost, která  bude 
probíhat ve dvou odděleních pod 
vedením vychovatelek Ivany Dědkové 
a Lenky Bednaříkové. Školní družina 
je naplněna na 100 % schválené 
kapacity na pravidelnou činnost. Další 
děti se budou účastnit nepravidelné 
zájmové činnosti a jednorázových akcí 
pořádaných ŠD.
 Nedílnou součástí školy je také 
školní stravování. V letošním školním 
roce využívá služeb školní jídelny 
89 dětí. Obědy připravují kuchařky 
Jana Nakládalová, Dana Balážová 
a vedoucí školního stravování paní 
Alena Kubáčková.
 O provoz a úklid školní 
budovy pečují školnice paní Lenka 
Štěpáníková a uklizečka paní Hana 

Kalíková.
 I v letošním školním roce 
je součástí výuky plavecký výcvik 
pro žáky 2. a 3. ročníku v rozsahu 
20 vyučovacích hodin, který probíhá  
v Plavecké škole Zlín a bude ukončen 
v měsíci listopadu t. r.
 Výuka náboženství bude 
v tomto školním roce probíhat v 5 

odděleních jako nepovinný předmět.
 V měsíci říjnu zahájí činnost 
zájmové útvary při základní škole.
Budou to kroužky pod vedením 
pedagogických pracovníků školy.
Jedná se o tyto kroužky: taneční,  
hudební, čtenářský,  výtvarný a  
počítačový. Nově pak zahájí činnost 
kroužek AJ pro 1. ročník a kroužek 
florbalu.
 Na konci minulého 
školního roku byl získán grant  
z Nadace Děti - Kultura - Sport ve výši 
15.000 Kč, který bude použit na nákup 
a doplnění sportovního nářadí pro 

výuku TV a zájmovou činnost.
 V průběhu školního roku 
plánuje škola řadu jednorázových 
akcí, které se uskuteční za materiální 
a finanční pomoci Sdružení rodičů 
při ZŠ Pozlovice  a dalších organizací 
působících  v našem regionu a 
městysi.
 Jedná se o akce tradiční např. 

sběr papíru, návštěva divadelního 
představení, výchovné koncerty, 
školní výlety, sportovní soutěže, 
matematické soutěže, dále pak o 
kulturní vystoupení a výstavy prací 
žáků při různých příležitostech, 
např. rozsvícení vánočního stromu, 
besedy s důchodci, plesy. Dále 
jsou to besedy s lékařem pro žáky  
5. ročníku, základy první pomoci pro 
žáky 1. – 5. ročníku, besedy se včelaři, 
den s myslivci apod.
 V měsíci září se škola 
podílela na organizaci akce nazvané 
„SPORTINUM“ pro žáky ZŠ a 
děti MŠ Pozlovice. Dále počítáme 
s prezentací výtvarných prací žáků  
školy v tělocvičně.
 O činnosti školy a jejich akcích 
jsou žáci a jejich rodiče informováni 
na pravidelných třídních schůzkách, 
případně prostřednictvím  žákovských 
knížek nebo pomocí místního 
infokanálu.
  Na závěr mi dovolte popřát 
všem žákům co nejlepší studijní 
výsledky v tomto školním roce, hodně 
pracovních úspěchů pracovníkům 
školy a všem hodně zdraví. Zároveň 
chci poděkovat za podporu činnosti   
školy: zřizovateli – Městysi Pozlovice, 
Radě školy, Sdružení rodičů při ZŠ, 
podnikatelům a všem organizacím 
pracujícím v rámci městyse. 
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Mistrovství světa v NORDIC WALKING Eva Hrabincová a Miroslav Bětík

 Ve dnech 11. - 13. 9. 2009 se konalo v regionu 
Klopeiner See v jižních Korutanech ve spolupráci  
s rakouskou asociací Nordic Walking Mistrovství světa 
v Nordic Walkingu. Tento populární sport, pocházející  
z Finska, se poprvé prezentoval v kategorii „Cross Country“ 
a „Nordic Hill Walking“. Zatímco kategorie „Cross Country“ 
je přírodním zážitkem v pozvolném 
terénu, při „Nordic Hill Walking“ se 
překonávají náročné horské cesty. 
Údolí Jauntal se svou malebnou 
selskou architekturou, krajina 
položená v nadmořské výšce 440 
až 2.116 m a rozeklané vápencové 
skály pohoří Karawanken jsou 
ideálním prostředím pro všechny 
sportovně založené návštěvníky. 
Poloha v blízkosti hranic se 
Slovinskem a Itálií dělá z regionu 
Klopeiner See – Jižní Korutany 
základnu pro objevování přírody.
 Miroslav Bětík z Pozlovic se 
svojí přítelkyní Evou Hrabincovou 
dostali příležitost zúčastnit se 
tohoto světového šampionátu a zde 
je pár sportovních zážitků.
 Soutěžilo se v 
kategoriích „profi“ (certifikovaní
příznivci Nordic walkingu) 
a „necertifikovaní“. Mezi
zúčastněnými zeměmi převažovali Rakušané, Němci, 
Poláci, z  Česka jsme byli celkem tři.
 Přestože byly pocity při startu mezi 180 účastníky 
dosti smíšené, odhodlání bojovat se zvyšovalo a dle lehce 
pozměněného motta: „Není důležité zvítězit, ale vyhrát…“ 

jsme k tomu přistoupili. Tempo, které „profíci“ nasadili 
hned od začátku, bylo neuvěřitelné. Mnoho účastníků bylo 
i bývalých závodníků v chůzi. Ujít s holemi 22 km v této 
naprosto zběsilé rychlosti se zdálo nereálné. Pravidla tohoto 
závodu byla velmi přísná a předem daná. Podél celé trati, 
která vedla krásnou přírodou, stáli a popojížděli na kole 

rozhodčí a kontrolovali jejich 
dodržování. Za porušení pravidla 
účastník absolvoval trestné kolo 
v trestné zóně (cca 200 m navíc), 
při 4. porušení následovala 
automatická diskvalifikace. Jako
milovníky běhání nás nejednou 
lákalo rozběhnout se, protože 
bolest z tak nepřirozené až, dalo 
by se říct, „hybridní“ chůze se 
zintenzivňovala. Našli jsme si 
přesto svůj styl, který se potvrdil 
jako efektivní a podařilo se nám 
udržet takové tempo, že lidé 
stojící u cesty vyvolávali „bronz 
bravo“. To jsem ještě nevěděla, 
že si „spěchám“ do cíle ve své 
kategorii žen non-profi pro 1.
místo. Teprve, až jsem uslyšela 
znít naši českou hymnu, jsem 
uvěřila. Miroslav Bětík v 
kategorii muži non-profi získal
stříbro. Zatímco při příjezdu jsme 

působili jako nenápadná česká skupinka, druhý den nás 
všichni zdravili a navazovali rozhovor.
 Druhý den se Mirek zúčastnil ještě druhého závodu 
Nordic hill-walking v náročném horském terénu - 11 km  
s převýšením 1.200 m a skončil na neuvěřitelném 5. místě.

Daniela Linhartová, ředitelka mateřské školyMateřská škola – děkující...

 Před rokem jen málokdo věřil, že se podaří tak 
rychle zrealizovat projekt „Stavební úpravy vedoucí  
k úspoře energií v Mateřské škole Pozlovice“.
 Ale, že vše je skutkem, o tom se už dnes a denně 
můžete přesvědčit, když projdete kolem mateřské školy.
 Ano, přesně před 25 lety se otvírala nynější 
budova mateřské školy, na které se prací podílel snad 
každý občan Pozlovic. Vzpomínáte? Mnozí z vás, kteří 
jste už absolvovali mateřskou školu v této budově, jste 
letos 1. září vedli poprvé své děti do školky a možná jste se  
v duchu ptali: co je tam nového, jaké to tam bude?
 Snad jsme vás nezklamali. Celý kolektiv  
s úsměvem na tváři vítal nové i staronové školáčky. 
 Děkuji  všem svým kolegyním za obrovské pracovní 
nasazení při úklidu staveniště – jenom těch oken co bylo!!! 
Na sestěhování jsme měli necelé tři dny. O to více si cením 
úsměvů a radosti, že máme školičku krásnou, voňavou a 
plnou dětí.
 Děkuji všem rodičům, babičkám, tetám apod. za 
trpělivost a ochotu si děti ponechat doma při omezeném 
provozu. Velmi jste nám pomohli! Neméně  ze srdce děkuji 
všem, kteří jste nám pomohli s úklidem. 
 Děkuji pracovníkům městyse Pozlovice za bleskový 
a vzorný úklid celého okolí mateřské školy a zahrady, za 

pomoc při stěhování „z“ a „do“ mateřské školy,  za opravy  
a nové nátěry všech dřevěných prvků na zahradě…
 Rovněž  děkuji  vedení ZŠ za azyl při rekonstrukci 
a holkám ze školní jídelny za pomoc.
 Za všechny děti, nynější i ty příští,  děkuji  celému 
vedení Městyse Pozlovice, jmenovitě paní starostce 
Ing. Olze Tkáčové za získání finančních prostředků na
realizování celého projektu. 
 Pevně věřím, že se podaří zrealizovat i další 
projekty ke zlepšení podmínek života dětí a pracovníků v 
obou školách.

Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme již na 4. ročník „Dýňové slavnosti“, 
který se bude konat koncem října t. r. – velmi záleží na 
počasí. Termín bude oznámen v kabelové televizi a na 
nástěnkách mateřské školy. Budete všichni srdečně vítáni 
a pokud máte nový nápad, jak naše odpoledne vylepšit 
– napište, přijďte říct.
 Těšíme se na velkou účast a kreativitu při zdobení dýní.

Kolektiv Mateřské školy Pozlovice 
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SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel  SDH

 Ve znamení hrátek přírody se 
odehrávalo celé jaro a léto letošního 
roku. Suché jaro, dlouhý a deštivý 
začátek léta a tropická vedra střídající 
náhlé přívalové bouřky tropily  
v celé republice nemalé problémy 
obyvatelstvu a přidělaly spoustu práce 
hasičům. My můžeme být rádi, že se 
naší obci všechny tyto události vyhnuly.  

I tak se s aktivitou pozlovských hasičů 
mohli občané setkat při různých 
akcích.
 Na první květnovou sobotu 
svolávaly plakáty na stavění máje  
v centru obce, tentokrát s tombolovým 
májem. Hned druhý den ráno jsme 
se zúčastnili tradiční hasičské pouti  
v Provodově – Maleniskách. Tam jsme 
mezi dalšími 16 zúčastněnými sbory 
patřili k nejpočetnějším a v průvodu 
se neztratil ani náš prapor. Na konci 
měsíce se uskutečnilo letošní již druhé 
kácení máje i když první oficiální. 
K tomu prvnímu jsme bohužel nebyli 
ani přizváni. Letošní kácení bylo 
zaměřeno především na děti, když 
„tombolový“ máj byl plný větších či 
menších cen pro nejmenší, doplněný 
o klasické dovednostní soutěže. Na 
přelomu června a července byli naši 
členové požádáni místostarostou 
městyse o rekonstrukci vodorovného 
dopravního značení na parkovišti  
u hráze. To se nakonec i přes rozmary 
počasí podařilo k oboustranné 
spokojenosti.
 Na sportovních kolbištích 
bojovala naše družstva v několika 
soutěžích. Letošní okrsková soutěž, 
pořádaná sousedním sborem z Podhradí, 
se uskutečnila na našem fotbalovém 
hřišti. Výsledky našich družstev 

byly následující: mladší žáci „A“ –  
1. místo, mladší žáci „B“ – 3. místo, 
dorost – 2. místo, ženy – 1. místo, 
muži „A“ – 2. místo a muži „B“ – 10. 
místo. V jednotlivcích žen byla na  
1. místě Jitka Pokorná a na 3. místě 
Hana Martincová, u mužů na 5. místě 
Jan Kolařík a na 7. místě Václav Sedlář 
ml. Dne 28. 6. byla naplánována dětská 

soutěž „O pohár starostky městyse“. 
Ale jak to již počasí letos několikrát 
ukázalo, museli jsme tuto soutěž 
kvůli dešti o týden odložit. V tomto 
zápolení, podporovaném Zlínským 
krajem, se družstvo přípravky umístilo 
na 2. místě, mladší žáci obsadili 
2. místo a starší žáci 3. místo. Po 
skončení následovala soutěž mužů  
s historickými stříkačkami PS 8 CUP. 
V konkurenci 7 týmů jsme obsadili  
4. místo. Naši nejmenší vybojovali 
na soutěži v Loučce 1. místo, ml. žáci   
6. místo a na memoriálu v Ludkovicích 
ml. žáci 3. místo.

 Problémy s čerpadlem na 
cisterně zapříčinily její návštěvu 
v servisu, kde byla provedena 
výměna přídavné převodovky. Naše 
jednotka měla sice krátkodobě 
omezenou akceschopnost, ale 
i tak zasahovala v uplynulém 
období u tří mimořádných událostí.  
U  prvního  výjezdu dne 29. 7. bylo 

poprvé v akci nasazeno nedávno 
pořízené vybavení na bodavý 
hmyz, kdy byla jednotka vyslána 
v čase 12:40 hod. k likvidaci 
velkého vosího hnízda ve 
ventilaci léčebného domu Hubert, 
ohrožující ubytované pacienty.  
K dalšímu výjezdu jsme byli vysláni 
operačním střediskem 3. 8. ve 
21:29 hod., ohlášenému jako požár  
v areálu firmyZálesí – závodKovo. 
V tomto případě na místo 
události vyjelo celkem  
6 zásahových vozidel. Jednalo 
se o nenahlášené pálení klestí, 
navíc v rozporu s obecní 
vyhláškou. Poslední ostrý 
výjezd jednotka absolvovala 
11.8. ve 3:05 hod. k požáru 

hromady palivového dřeva v blízkosti 
rodinného domu v Luhačovicích. Tato 
byla naštěstí včas uhašena a nedošlo  
k zasažení budovy. 
 Na poslední čtvrtletí plánuje 
nejen pro své členy každoroční 
paintballové odpoledne a ve spolupráci 
s dalšími spolky připravujeme dětský 
den. Ten se měl původně uskutečnit 
29. 8., ale kvůli vytrvalému dešti musel 
být odložen. Dál se budeme věnovat 
údržbě a opravám techniky a přípravě 
výroční členské schůze, která se bude 
konat na přelomu roku.
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Poohlédnutí za letními prázdninami Petr Coufalík

MS Komonec Ing. Karel Mlček

 Jak to bývá, všechno má svůj 
konec včetně letošních prázdnin. Zbyly 
nám však krásné vzpomínky, na které 
se jen tak nezapomíná. V následujících 
řádcích bych rád přiblížil několik 
prázdninových aktivit křesťanské 
mládeže.
 5. července odjeli ministranti 
na svůj týdenní prázdninový pobyt 
do nedaleké Štítné nad Vláří. Zde 
si vybudovali svůj základní tábor,  
z něhož pořádali výjezdy do nejširšího 
okolí, ba až na Slovensko. Během 
týdne namátkově navštívili Malou 
Fatru, Trenčín, lázně Piešťany, u nás 
rozhlednu na Královci. Kromě výletů 
také prohlubovali vzájemné vztahy 
skrze nejrůznější hry. Vzdělávali 
se společnou četbou. Za všechny 
ministranty mohu říci, že týden jsme si 
opravdu užili a také počasí jsme měli 
příznivé.
 Někomu se zdá týden mnoho 
času, ale zkoumavým ministrantům ne. 
Proto jsme během prázdnin uspořádali 
několik relaxačně-poznávacích výletů 
do okolí. Vydali jsme se na pouť 
na Svatý Hostýn, kde jsme nabrali 
duchovní síly na tomto krásném 
poutním místě. Jindy jsme se rozhodli 
trochu protáhnout končetiny a vyjeli 
jsme za Lidečko, aby jsme prozkoumali 
skaly za Pulčínem a vyšplhali jsme se 
na rozhlednu na Čubův kopec. A také 
jsme se vydali na malebné Slovácko, 
abychom se více dozvěděli o zdejších 
pamětihodnostech. Komu se to zdá 

málo, tak si kluci chodívali pravidelně 
v neděli zasportovat, když nejčastěji 
hráli milovaný fotbal nebo trávili 
nemálo času v okolí naší přehrady.
 Ani ostatní naše omladina 
nevyšla o prázdninách na prázdno, 
neboť pro ně byly připraveny dva 
tábory. První tábor se uskutečnil  
v Potštátu na Hranicku. Zde si 
mládežníci mohli jak zahrát spoustu 
zajímavých her, tak i prozkoumat okolí 
skrze turistiku či cesty 
vlakem. Navštívili 
např. Štramberk 
nebo Hranice na 
Moravě. Druhý 
pobyt se uskutečnil 
o týden později v 
městě Zubří, které se 
nachází v malebném 
podhůří Beskyd.
 Starší mládež  
o prázdninách 
navštívila tradiční 
Dny dobré vůle 
na Velehradě, kde nasávali krásnou 
atmosféru. V půlce prázdnin se vydali 
do Medžugorje v Bosně a Hercegovině, 
aby se zúčastnili mezinárodního 
festivalu mládeže MladiFest. Letošní 
ročník byl tak trochu v duchu výročí, 
neboť mladí se do neoficiálního
mariánského poutního místa sjeli již 
po dvacáté. Zde byl připraven bohatý 
duchovní program. Od přednášek 
přes světelný průvod či pašijové hry 
v podání komunity Cenacolo po čistě 

duchovní program v podobě mší 
svatých, adorací a modlitby růžence. 
Nebudu přehánět, když prohlásím, že 
pro každého účastníka se zdejší chvíle 
stanou nezapomenutelnými. Proto 
všem tuto pouť ze srdce doporučuji.
 Toto jsou nejdůležitější 
momenty zachycené očima, ale existuje 
spousta ještě důležitějších chvil, které 
nikdy nebudeme moci zachytit. Jedná se 
především o sílu společenství druhých, 

v němž se cítíme dobře. Pokud byste 
měli zájem, tak si můžete prohlédnout 
fotky v internetovém fotoalbu: www.
mlp.rajce.net.
 Nakonec bych chtěl všechny 
pozvat na blížící se papežskou 
návštěvu, která se uskuteční od 26. do 
28. září 2009. Pokud máte možnost, tak 
navštivte některou z částí programu, 
či je alespoň sledujte skrze média. 
Širokou nabídku nabízí jak Česká 
televize, tak TV NOE.

 Září v přírodě znamená příchod podzimu, což je 
pro myslivce období, kdy začíná jednak hlavní lovecká 
sezóna, ale také začátek 
období přikrmování 
zvěře. Bažanty začínáme 
krmit v zásypech již v 
srpnu, po žních, srnčí 
zvěř se přikrmuje o 
něco později, ze začátku 
jadrným krmivem.  
Z aktivit myslivců během 
léta je možné vzpomenout 
plašení před kosením trav  
a pícnin. Dnešní 
zemědělská technika je 
velmi výkonná a zvěř 
zalehlá v trávě  před stroji  
nestačí uniknout. Členové 
našeho sdružení prováděli 
vyhánění zvěře, kdy  prošli úsek těsně před sečením  
s loveckými psy.

Také letos jsme na konci srpna uskutečnili na  střelnici 
Veřejné cvičné střelby. Zakoupili jsme novou vrhačku, 

která umožňuje střílet 
tzv. americký trap, což 
je disciplína, kdy střelec 
při střelbě nezná předem 
dráhu letu  holuba. 
Kromě trapu se střílelo 
v disciplínách lovecké 
kolo a vysoká věž. Pro 
zpestření cvičných 
střeleb byly výsledky 
střelců vyhodnoceny  
a první tři si odnesli cenu. 
Pro návštěvníky bylo 
připraveno občerstvení 
včetně zvěřinových 
pokrmů a tombola.

 
Děkujeme všem návštěvníkům za účast  

a také sponzorům!
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2009
    
Marie Ročková Podhradská 133 70 let
Jaroslava Semelová Podhradská 153 70 let
Jaroslav Skovajsa Hlavní 214 70 let
Emilie Burešová Na Drahách 171 70 let
Emilie Šnajdarová Leoše Janáčka 199 75 let
Rudolf Hájek Nivy 218 75 let
Eliška Sedlářová Hlavní 239 75 let
Anna Bednaříková Hlavní 49 75 let
Marie Krajčová Pod Větrníkem 27 80 let
Aloisie Bernátková Leoše Janáčka 123 81 let
Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 81 let
Emilie Máčalová K Přehradě 146 82 let
Miroslav Coufalík Koryta 231 82 let
Věra Grimesová A. Václavíka 140 83 let
František Máčala K Přehradě 146 83 let
Věra Haluzová A. Václavíka 232 85 let
Jiřinka Běhalová Leoše Janáčka 120 86 let
Anděla Mikulcová Hlavní 55 87 let
Josef Guryča Leoše Janáčka 236 88 let
Marie Nejezchlebová Pozlovice 113 89 let
František Bětík Hlavní 91 95 let
Františka Kanioková Pozlovice 74 96 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Vítáme mezi námi nové občánky

Adam Zapletal                      Leoše Janáčka 129
Anna Marie Janíková                      Leoše Janáčka 298
Hermína Polomíková                                    Hlavní 40
Tomáš Juřica                                  Hlavní 138
Terezie Martincová                           Na Příkopě 331

Rodičům srdečně blahopřejeme

Sňatky

Michaela Polerecká a David Mikulička        Hlavní 310
Hana Kubáčková a Marek Lukács     Pod Větrníkem 60

 Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

Naše řady opustili

Jaroslav Procházka Leoše Janáčka 198 63 let
Alena Petrášová Leoše Janáčka 197 66 let
Milan Sedlář Pozlovice 90 34 let
František Černoch Pod Větrníkem 32 86 let
Martin Petráš Leoše Janáčka 197 34 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.

●  14. - 16. října 
  Mezinárodní vědecká konference v  
  Luhačovicích k odkazu prof. Antonína  
  Václavíka, otevření Naučného chodníku  
  Antonína Václavíka 
○  8. listopadu
  Martinské hody
●  4. prosince
  Rozsvícení vánočního stromu
○  19. prosince
  Koncert Pěveckého sboru Leoše  
  Janáčka v kostele Sv. Martina  

Kulturní akce Podpořené projekty v městysi Pozlovice

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

Zlínský kraj udělil dotaci na rekonstrukci 
střechy kulturní památky vily Niva č. 116 
v ulici A. Václavíka v Pozlovicích.

Nadace Děti - Kultura - Sport Uherské 
Hradiště podpořila v letošním roce 

v Pozlovicích tyto projekty:

 35.000,- Kč - Sportovní vybavení pro oddíly TJ Sokol Pozlovice
 příjemce: TJ Sokol Pozlovice
 25.000,- Kč - Naučný chodník Antonína Václavíka 
    příjemce: Městys Pozlovice
 15.000,- Kč - Revitalizace dřevěných prvků na sportovištích v Pozlovicích  
 příjemce: Městys Pozlovice
 15.000,- Kč - Stínící stěna s počítadlem a tabulí ve školní zahradě 
 příjemce: Mateřská škola Pozlovice
 15.000,- Kč - Sportovní nářadí pro děti základní školy 
 příjemce: Základní škola Pozlovice
 

Děkujeme nadaci za podporu našich projektů


