
Vážení občané, 
	 při	pročítání	nejnovějšího	vydání	magazínu	
pro	 skauty	 a	 jejich	 příznivce	 jsem	 narazila	 na	
rozhovor	s	 titulkem	„Důležitá	 je	chuť	něco	dělat“.	
Dlouholetý	instruktor	lesních	škol	v	oboru	rukodělné	
práce	 mimo	 jiné	 v	 tomto	 článku	 konstatuje,	 že	
mládeži	 ubývá	 trpělivosti	 a	 ztrácí	 zájem	 o	 tyto	
činnosti.	Titulek	„Důležitá	 je	chuť	něco	dělat“	mě	
přivedl	k	úvahám	nad	tím,	jak	jsme	na	tom	s	chutí	
něco	dělat	v	Pozlovicích?	
	 Zimní	 období	 je	 zpravidla	 obdobím	 pro	
nejrůznější	společenská	setkání	–	plesy,	přednášky,	
besedy	 a	 v	 neposlední	 řadě	 i	 výroční	 schůze	
spolků	 a	 zájmových	 sdružení.	Měla	 jsem	možnost	
navštívit	 převážnou	 část	 výročních	 setkání	 spolků	
sdružujících	 na	 základě	 individuálních	 zájmů	
naše	 občany.	 Jsem	 ráda,	 že	 zprávy	 o	 činnosti	
každého	 spolku	 byly	 výčtem	 konkrétních	 akcí,	
kterými	 byl	 naplněn	 život	 Pozlovic	
v	 období	 uplynulého	 roku.	 Pokud	 se	
podíváte	 do	 fotogalerie	 městyse	 nebo	
rubriky	 společenské	 akce	 na	 www.
pozlovice.cz,	zjistíte,	kolik	volného	času	
a	jaké	množství	práce	organizátoři	i	samotní	
účastníci	 jednotlivým	 akcím	 věnují.	 A	
tak	první	 část	mých	úvah	 jsem	ukončila	
konstatováním,	 že	 mě	 osobně	 velice	
těší,	že	v	Pozlovicích	žijí	lidé,	kteří	mají	
schopnosti	 i	 chuť	 něco	 dělat,	 neváhají	
obětovat	volný	čas	a	pohodlí.	Děkuji	všem	z	 ř a d	
organizátorů	i	účastníků,	kteří	se	na	tomto	podílejí	
a	dokáží	zejména	u	našich	dětí	udržet	zájem	tvořit,	
sportovat	 a	 žít	 nejen	 u	 počítačů.	 Přeji	 všem,	 aby	
se	podařilo	naplnit	plány	sportovních,	kulturních	a	
společenských	akcí	na	letošní	rok.	
	 Chuť	 něco	 dělat	 je	 důležitá	 ve	 všech	
etapách	 života.	V	 období,	 kdy	 se	 ocitne	 člověk	 v	
řadách	nezaměstnaných,	je	důležitý	aktivní	přístup	
jednotlivce	 při	 hledání	 práce.	 Každoročně	 se	
snažíme	 nabídnout	 v	 rámci	 veřejně	 prospěšných	
prací	 pracovní	 místa	 těm,	 kteří	 splňují	 podmínky	
pro	poskytnutí	prostředků	z	úřadu	práce.	V	loňském	
roce	 byla	 v	 rámci	 úřadu	 městyse	 vytvořena	 čtyři	

pracovní	místa	a	i	díky	tomu	mohly	být	provedeny	
práce	na	opravách	a	údržbě	majetku	s	minimálními	
náklady	z	rozpočtu	městyse.	I	v	letošní	roce	jednáme	
o	 vytvoření	 pracovních	 míst	 ve	 stejném	 rozsahu.	
Další	příležitostí	pro	práci	bude	koupaliště	–	8	míst	
bude	v	provozech	bufetů,	8	míst	v	provozu	areálu	
koupaliště.	Jedná	se	o	pracovní	místa	ve	službách,	
která	bohužel	s	sebou	nesou	nerovnoměrné	rozdělení	
pracovního	 času,	 práci	 o	 sobotách	 a	 nedělích.	
Navíc	 se	 jedná	o	 sezónní	 práce,	 ale	 v	 naší	 oblasti	
je	velmi	těžké	vytvořit	pracovní	místa	s	celoročním	
provozem,	 pravidelnou	 pracovní	 dobou.	 I	 za	 této	
situace	 věřím,	 že	 se	 nám	 podaří	 vytvořit	 tým,	
který	bude	mít	 zájem	a	 chuť	z	koupaliště	vytvořit	
vyhledávané	místo	pro	trávení	volného	času.
	 Poslední	 část	 úvah	 je	 nad	 uzavíráním	
provozoven	 -	 např.	Minimarket,	 Cukrárna	Anička	
a	 obtížným	 rozjezdem	 nových	 služeb	 -	 např.	

květinářství	Art	Rose	v	hasičské	zbrojnici.	
Podnikání	 je	 vždy	 konkrétním	 činem	 a	
výsledkem	 chuti	 podnikatele	 něco	 dělat,	
ale	 musí	 nabídnout	 zboží	 nebo	 službu	
vyhovující	koupěschopnému	zákazníkovi.	
V	 této	oblasti	 se	nám	podle	mého	názoru	
nedaří	v	Pozlovicích	dostatečně	spojit	obě	
podmínky.	 Proto	 přivítáme	 Vaše	 náměty	
na	 rozšíření	 služeb	 v	 Pozlovicích	 a	 Vaše	

požadavky	 na	 zlepšení	 stávajících	 provozoven	 a	
možná	 se	 najde	 náš	 spoluobčan,	 který	 bude	 mít	
chuť	provozovnu	s	chybějícími	službami	otevřít.	
	 Vážení	 občané,	 po	 obzvlášť	 dlouhé	 zimě	
přichází	 jaro.	 Čas	 probuzení	 nového	 života	 v	
přírodě,	čas	plný	optimismu	a	nadějí.	Věřím,	že	jste	
naplněni	 chutí	 upravit	Vaše	 zahrádky	 a	 v	 průběhu	
roku	 změnit	 spousty	 věcí.	 Pokud	 patříte	 mezi	 ty,	
kteří	nejsou	spokojeni	se	stávajícími	společenskými	
poměry,	zkuste	mezi	své	jarní	plány	zařadit	i	změnu	
těchto	poměrů.	Jak?	Tím,	že	přijdete	ve	dnech	28.	
a	 29.	 května	 k	 volbám	 do	 Poslanecké	 sněmovny	
Parlamentu	ČR,	že	nebudete	rezignovat	jako	voliči	
na	 chuť	 něco	 pro	 změnu	 udělat.	 Jedině	 tak	 může	
přijít	jaro	a	naděje	na	lepší	poměry	v	této	zemi.

Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Kolektiv	autorů	úřadu	městyseHodnotíme první zimu v upravených budovách
	 Zima	 je	 pro	mnohé	 obdobím	 radostných	 událostí	
-	Vánoc,	zimních	sportů,	klidných	večerů.	Pro	všechny	je	
však	spojena	s	vynakládáním	nemalých	částek	na	získání	té	
pravé	 pohody	 a	 „tepla	 domova“.	Máme	
za	 sebou	 první	 zimu	 v	 	 mateřské	 škole	
a	 víceúčelové	 budově	 po	 provedení	
stavebních	 úprav	 –	 výměně	 oken	 a	
zateplení	fasády.	
	 Jak	 se	 projevila	 tato	 opatření	
na	 spotřebě	 plynu	 vidíte	 v	 následující	

tabulce,	i	když	v	první	polovině	r.	2009	se	ještě	topilo	bez	
úsporných	opatření:

spotřeba plynu [m3] 2001 2005 2006 2007 2008 2009

MŠ Pozlovice 23 974 21 349 19 400 16 585 16 490 13 940

budova ÚM Pozlovice - 18 322 16 902 15 180 14 299 12 181

	 Se	stejnými	výsledky	se	určitě	setkávají	i	občané,	
kteří	 investovali	 do	 stavebních	 úprav	 rodinných	 domů.	
Návratnost	 investic	 do	 provedených	 opatření	 je	 dnes	
výrazně	 zkrácena	 využitím	 dotace	 z	 programu	 Zelená	
úsporám.	 Pokud	 uvažujete	 o	 výměně	 oken,	 zateplení	
fasády,	popř.	jiných	úpravách	Vašeho	domu	s	cílem	uspořit	
náklady	na	vytápění	s	využitím	dotace	z	programu	Zelená	
úsporám,	 můžete	 využít	 od	 dubna	 letošního	 roku	 nově	

zřízené	poradenské	místo	přímo	v	Pozlovicích.	V	budově	
Úřadu	 městyse	 Pozlovice	 sídlí	 kancelář	 Luhačovské	
Zálesí	 o.p.s.,	 která	 byla	 správcem	 programu	 (Státní	 fond	
životní	 prostředí)	 vybrána	 jako	 poradenské	 místo.	 Se	
svými	dotazy	se	můžete	obracet	osobně,	 telefonicky	nebo	
e-mailem	na	RNDr.	Romana	Kašpara	a	Mgr.	Miloše	Židíka 
tel.	577	131	002,	e-mail:	luhacovskezalesi@pozlovice.cz.

Společností E.ON Trend s. r. o. byly vypracovány energetické štítky obálky budov  
před úpravami a po úpravách
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	 V	 letošním	 roce	 slaví	 Český	
svaz	včelařů	v	Pozlovicích	významné	
výročí	 –	 80	 let	 od	 svého	 založení.	
„Včelařství	 bez	 hranic“	 je	 projekt,	
kterým	 si	 chtějí	 naši	 včelaři	 toto	
jubileum	 v	 průběhu	 celého	 roku	
připomenout.	 První	 akcí	 byla	 4.	
ochutnávka	 medu	 z	 Luhačovského	
Zálesí.	 Letošní	 ochutnávka	 byla	
výjimečná	 a	 jedinečná	 tím,	 že	 se	 jí	
zúčastnili	 včelaři	 z	Rajeckých	Teplic,	
našeho	 partnerského	města	 a	 přivezli	
vzorky	 medu	 z	 Rajecké	 doliny.	Měli	
jsme	 tak	 možnost	 porovnávat	 chuť	
tohoto	produktu,	vyměnit	si	zkušenosti	
a	navázat	nová	přátelství	a	kontakty.
	 Další	 významná	 akce,	 na	
kterou	 vás	 včelaři	 všechny	 srdečně	

zvou,	 se	uskuteční	v	neděli	6.	 června	
2010,	kdy	se	připravují	velké	Včelařské	
oslavy.	 Během	 dne	 bude	 v	 centru	
městyse	 hrát	 dechová	 hudba	 Valaška	
z	Valašských	 Klobouk	 a	
bude	 připraven	 bohatý	
program	 pro	 všechny	
účastníky.	 K	 této	 oslavě	
směřujeme	 vydání	
Almanachu	 ČSV	 v	
Pozlovicích,	 ve	 kterém	
nás	 náš	 rodák	 prof.	
Josef	 Kolařík,	 autor	
publikace,	 seznámí	
s	 působením	 včelařů	 
v	 Pozlovicích	 od	
založení	 organizace	 až	
po	současnost.

	 Všechny	 tyto	 aktivity	 jsou	
spolufinancovány	 Evropskou	 unií,	
z	 prostředků	 Fondu	 mikroprojektů	
spravovaného	regionem	Bílé	Karpaty.

Ing.	Bronislava	Coufalíková„Včelařství bez hranic“

	 Úřad	 městyse	 Pozlovice	 je	 připojen	 do	 sítě	
kontaktních	míst	projektu	Czech	POINT.
	 Co	 to	 Czech	 POINT	 je?	 Tato	 zkratka	 vznikla	 z	
následujících	 slov:	 Český	 Podací	 Ověřovací	 Informační	
Národní	 Terminál.	 Rozšířením	 kontaktních	 míst	 do	
jednotlivých	obcí	by	se	měla	zredukovat	přílišná	byrokracie	
ve	vztahu	občan	–	veřejná	správa.	V	současnosti	musí	občan	
často	navštívit	několik	úřadů	k	vyřízení	jednoho	problému.	
Czech	 POINT	 slouží	 jako	 místo	 výkonu	 veřejné	 správy,	
umožňující	komunikaci	se	státem	prostřednictvím	jednoho	
místa	tak,	aby	„obíhala	data,	ne	občan“.
	 Cílem	je	vytvořit	službu	pro	komunikaci	se	státem	
prostřednictvím	jednoho	univerzálního	místa,	kde	je	možné	
získat	a	ověřit	data	z	veřejných	i	neveřejných	informačních	

systémů,	úředně	ověřit	dokumenty	a	listiny,	převést	písemné	
dokumenty	 do	 elektronické	 podoby	 a	 naopak,	 získat	
informace	o	průběhu	správních	řízení	ve	vztahu	k	občanovi	
a	 podat	 podání	 pro	 zahájení	 řízení	 správních	 orgánů.	 Jde	
tedy	o	maximální	využití	údajů	ve	vlastnictví	státu	tak,	aby	
byly	minimalizovány	požadavky	na	občany.
	 Na	 kontaktním	 místě	 Czech	 POINTu	 na	 Úřadu	
městyse	Pozlovice	můžete	v	současnosti	získat	tyto	výpisy	
z	evidencí:
•	 Obchodní	rejstřík
•	 Živnostenský	rejstřík
•	 Katastr	nemovitostí
•	 Rejstřík	trestů
Na	 vybavení	 pracoviště	 kontaktního	 místa	 jsme	 získali	

finanční	 prostředky	
z	 Integrovaného	
operačního	programu.

Ing.	Bronislava	CoufalíkováKontaktní místo Czech POINT

Ing.	Olga	Tkáčová6. ročník Koštu slivovice
	 První	 březnová	
sobota	 je	 již	
pravidelně	vyčleněna	
pro	 košt	 slivovice	
z	 Luhačovského	
Zálesí.	 Už	 počtvrté	
byla	 tato	 akce		
finančně	podpořena	z	
Fondu	mikroprojektů	
–	 v	 rámci	 rozpočtu	
projektu	jsou	hrazeny	
náklady	 na	 hudební	
produkci,	 ubytování	
a	stravování	hostů	ze	
Slovenska,	 pamětní	
plakety	a	propagační	
materiály.	 Rostoucí	
počet	 přihlášených	

vzorků	i	počet	návštěvníků	svědčí	o	ohlasu	této	akce	mezi	
širokou	veřejností.	Každý	přihlášený	má	možnost	porovnat	
výsledky	 svého	 pěstitelského	 snažení,	 ze	 sponzorských	
darů	 je	 poskytnuto	 bohaté	 pohoštění.	 Kromě	 příjemného	
odpoledne	pro	zúčastněné	je	přínosem	této	akce	pro	městys	
slivovice,	která	nebyla	„zdegustována“.			
	 Po	 akci	 je	 proveden	 její	 soupis	 a	 je	 vedena	
podrobná	evidence	o	jejím	použití	-	pohoštění	popř.	dárky	
pro	významné	návštěvy	a	obchodní	partnery,	při	kulturních	
akcích,	ukončení	větších	investic	atd.	Letošní	„výtěžek“	činí	
16,5	l	slivovice	a	kromě	jiného	bude	použita	při	oslavách	
80.	výročí	založení	ZO	ČSV,	otevření	koupaliště	a	dalších	
příležitostech.	
  
 Děkujeme za spolupráci všem, kteří se do této 
akce zapojili – poskytovatelům vzorků, sponzorům  
i organizátorům.
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	 Rok	se	s	rokem	sešel	a	nastal	
čas	 bilancování	 veškerých	 činností,	
kterých	 se	 sbor	 zúčastnil.	 Nicméně	
jaké	by	to	bylo	ukončení	roku,	kdyby	
si	 členové	 nedopřáli	 něčeho	 dobrého	
do	žaludku.	A	 tak	 jednoho	chladného	
sobotního	 rána	 se	 zakouřilo	 z	
komínů,v	kotlích	se	začala	vařit	voda,	
aby	ji	posléze	vystřídaly	pod	dozorem	
řeznického	mistra	dobroty	z	prasátka.	

Tyto	 se	 poté	 podávaly	 na	 výroční	
členské	 schůzi,	 ke	 které	 se	 vrátíme	
později.
	 Jenom	 8	 dní	 se	 psal	 rok	 s	
desítkou	 na	 konci	 a	 v	 místním	 sále	
se	 uskutečnil	 jubilejní	 	 20.	 hasičský	
ples,	 který	 svým	 zaměřením	 trochu	
vybočoval	 od	 let	 minulých	 a	 to	 s	
podtitulem	 bigbeatový.	 I	 přes	 změnu	
žánru	 ples	 slavil	 úspěch	 a	 už	 teď	
připravujeme	 prázdninovou	 zábavu	

se	 stejnou	 skupinou	 Andromeda.	
Hned	13.	února	se	členové	a	příznivci	
hasičů	 sešli	 na	 hasičské	 zbrojnici,	
aby	 s	 fašankovým	 průvodem	 prošli	
Pozlovice.	 Téma	 letošních	 fašanek	
bylo	 „Z	 pohádky	 do	 pohádky“,	 a	
tak	 jste	 mohli	 potkat	 postavičky	
z	 krkonošských	 pohádek	 vedené	
Trautenberkem,	želvy	ninja,	Marfušu	z	
Mrazíka	a	další.

	 Výroční	 schůze	 sboru	 se	
uskutečnila	19.	prosince	2009.	Ta	jako	
by	 byla	 předzvěstí	 toho,	 co	 nás	 čeká	
v	 letošním	 roce	 –	 volby.	 Stávajícímu	
vedení	a	výboru	právě	skončilo	jeho	5	
leté	volební	období	a	nastala	možnost	
změny.	 Po	 zhodnocení	 činnosti	 za	
celý	rok	2009	se	přistoupilo	k	volbám.	
Nové	 složení	 představitelů	 sboru	 je	
následující:	 starosta	 –	 Petr	 Kubáček,	
místostarosta	 –	 Viktor	 Martinec,	

velitel	 –	 Tomáš	 Martinec,	 pokladník	
–	 Jaroslav	 Mikulčík,	 jednatel	 –	 Eva	
Martincová	mladší,	vedoucí	mládeže	–	
Josef	Záhorovský.	
	 Jednotka	 SDH	 Pozlovice	
má	 za	 sebou	 jedno	 z	 nejklidnějších	
čtvrtletí	 za	 posledních	 několik	 let.	
Nemuseli	 jsme	 vyjíždět	 k	 žádnému	
ostrému	 zásahu	 ani	 prověřovacímu	
cvičení.	 Za	 loňský	 rok	 jsme	 si	 na	
konto	 připsali	 celkem	 5	 zásahů	 a	 2	
cvičení.	 Letos	 tak	 zatím	 absolvujeme	
pravidelné	školení	velitelů	a	strojníků,	
a	 v	 plánu	 je	 proškolení	 vybraných	
členů	pro	práci	s	motorovou	pilou	při	
zásahu,	např.	větrné	kalamitě	apod.
	 Jelikož	 se	 blíží	 jarní	 počasí	 a	
nastane	 tradiční	 úklid	 zahrad	 a	 větví	
ze	stromů,	je	potřeba	při	jejich	pálení	
dbát	 zvýšené	 opatrnosti	 a	 pokud	 se	
bude	 pálit	 větší	 hromada,	 je	 možné	
toto	pálení	nahlásit	přes	novou	aplikaci	
na	 internetových	 stránkách	 HZS	
Zlínského	 kraje	 -	 http://paleni.hzszlk.
eu/.	Toto	ohlášení	 je	možné	provést	 i	
telefonicky.	 Jeho	 význam	 spočívá	 v	
tom,	že	při	ohlášení	požáru	v	nahlášené	
lokalitě	 je	 možné	 kontaktovat	
zodpovědnou	 osobu	 za	 pálení	 a	 tím	
zamezit	 zbytečným	 výjezdům	 hasičů.	
Pro	 fyzické	 osoby	 je	 to	 nepovinné	
(pouze	 doporučené),	 ale	 pro	 firmy	
povinné.	 Podrobnější	 informace	 na	
odkazu	 http://www.hzs-zlkraje.cz/
clanek/848/hasici-pripravili-novy-
portal-k-hlaseni-paleni-odpadu/.	

	 Letošní	 tuhá	 a	 dlouhá	 zima	
byla	 pro	 zvěř	 krutá	 a	 všichni	 již	
netrpělivě	 očekáváme	 příchod	 jara.	
Intenzivní	 zimní	 přikrmování	 před	 i	
během	zimních	měsíců	je	pro	myslivce	
samozřejmostí.	Mimo	 jiné	 proběhlo	 i	
letos	aplikování	medikovaného	krmiva.	

Podávání	 léčiva	 ve	 formě	 granulí	
je	 řízeno	 Okresním	 Mysliveckým	
spolkem,	 aby	 postupovala	 všechna	
sdružení	 jednotně.	 Aplikace	 tak	
proběhla	 ve	 stejný	 čas,	 aby	 přeléčení	
bylo	 co	 nejvíce	 efektivní.	 Členové	
našeho	 sdružení	 zakoupené	 krmivo	
nesli	 do	 krmných	 zařízení	 v	 předem	
určené	dny.	30.		a	31.	ledna	tedy	i	u	nás	
srnčí	zvěř	našla	v	krmelcích	granule	s	
přípravkem	 proti	 vnějším	 i	 vnitřním	
parazitům.	20.	února	proběhlo	povinné	
sčítání	zvěře	sloužící	jako	podklad	pro	
vypracování	 a	 schválení	 plánu	 lovu	
pro	letošní	rok.	
	 V	 sobotu	 13.	 února	 se	 konal	
ve	víceúčelovém	 sále	 	 úřadu	městyse	
druhý	 ročník	 zvěřinových	 hodů.	
Letos	 byla	 nabídka	 jídel	 následující:	
Zvěřinový	 guláš,	 dančí	 na	 smetaně,	
divočák	 se	 šípkovou	 omáčkou	 a	
divočák	 se	 zelím	 a	 s	 knedlíkem.	 Po	

zkušenostech	 z	 minulého	 roku	 jsme	
vylepšili	 organizaci	 a	 uspořádání	
výdejních	 míst,	 což	 kladně	 hodnotili	
všichni	hosté.	
 Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhali s přípravou a také všem 
návštěvníkům za účast! 

Ing.	Karel	MlčekMS Komonec
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Liba	BartončíkováTJ Sokol Pozlovice

	 Dne	 19.	 února	 proběhla		
volební	 valná	 hromada	 TJ	 Sokol	
Pozlovice	 v	 hostinci	 U	 	 Krajčů	 v	
hojném	počtu	78	členů.			 	
	 Ze	14	kandidátů	byli	zvoleni:
předseda:	 Ing.		Stanislav	Jurák
místopředseda:	 Jaroslav	Baláž
další členové:	 Ing.	 David	 Voráček,	
Ing.	 Lubomír	 Bernátek,	 Ing.	 Petr	
Matulík,	 Martina	 Matulíková,	 Liba	
Bartončíková

	 Valná	 hromada	 zvolila	
většinou	 hlasů	 	 zvýšení	 členských	
poplatků,	 a	 to:	 Děti	 do	 15	 let	 –	 100	
Kč,	dospělí	–	200	Kč	v	každém	oddíle;	
dospělí	nad	60	let	–	100	Kč.	K	tomuto	
kroku	 jsme	 byli	 nuceni	 přistoupit	
vzhledem	 k	 náročnému	 financování	
naší	neziskové	organizace	a	z	důvodu	
stoupajících	cen	za	energie.
	 Jsme	 rádi,	 že	 o	 sport	 je	 stále	
velký	 zájem	 a	 přibývají	 nám	 noví	

členové.	 Chtěli	 bychom	 proto	 zajistit	
co	nejlepší	 a	bezpečné	podmínky	pro	
všechny	naše	aktivity.
	 Letos	 19.	 června	 budeme		
pořádat	2.	ročník	Pozlovice	v	pohybu,	
který	 měl	 vloni	 velkou	 úspěšnost	
s	 hojnou	 účast	 a	 i	 s	 příjemným	
diskotékovým	 zakončením.	 Srdečně	
zveme	 všechny	 sportovce	 i	 občany	
Pozlovic.

ŽÁCI okresní soutěž sk. "C" ( Ž )
DOROST okresní přebor ( D )
MUŽI III. třída sk. "B" ( A )

KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD 

18 4.4. A POZLOVICE				-			Štítná	"B" 15:30 ---
14 11.4. Ž Drnovice												-			POZLOVICE	 10:15 9:00
13 11.4. D Příluky															-			POZLOVICE 13:00 12:00

19 11.4. A Vysoké	Pole						-			POZLOVICE 15:30 14:15
15 18.4. Ž POZLOVICE				-			Nedašova	Lhota 10:00 ---
14 18.4. D POZLOVICE				-			Ludkovice 13:30 ---

20 18.4. A POZLOVICE				-			Mirošov 16:00 ---
16 25.4. Ž POZLOVICE				-			Poteč 10:00 ---
15 25.4. D POZLOVICE					-		Tečovice 13:30 ---

21 25.4. A POZLOVICE					-		Rokytnice 16:00 ---
17 2.5. Ž POZLOVICE					-		Dolní	Lhota 10:00 ---
16 So	1.5. D Malenovice									-		POZLOVICE 14:00 12:45

22 So	1.5. A Luhačovice		"B"			-	POZLOVICE 16:30 15:30
18 9.5. Ž Slopné																-			POZLOVICE			 14:00 13:00
17 9.5. D POZLOVICE				-			Provodov 14:00 ---

23 9.5. A POZLOVICE				-			Nevšová 16:30 ---
19 16.5. Ž POZLOVICE				-				Drnovice 10:00 ---
18 So	15.5. D Mysločovice							-			POZLOVICE 16:30 15:15

24 16.5. A Šanov																	-			POZLOVICE 16:30 15:15
20 23.5. Ž Nedašova	Lhota		-			POZLOVICE	 10:00 8:45
10 23.5. D POZLOVICE					-			Nedašova	Lhota 14:00 ---

25 23.5. A POZLOVICE					-			Drnovice 16:30 ---
13 30.5. Ž POZLOVICE					-			Slopné 10:00 ---

11 30.5. D Nedašov													-			POZLOVICE 10:00
8:45																

hř.	Návojná
26 30.5. A Hřivínův	Újezd				-			POZLOVICE 16:30 15:30

12 6.6. Ž Dolní	Lhota									-			POZLOVICE 14:00 13:00
12 6.6. D POZLOVICE					-			Tlumačov 14:00 ---

15 6.6. A Biskupice												-			POZLOVICE 16:30 15:30
11 13.6. Ž Poteč																		-			POZLOVICE 10:30 9:15

16 13.6. A POZLOVICE					-			Smolina 16:30 ---
17 20.6. A Návojná														-			POZLOVICE 16:30 15:15

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2010

ROZLOSOVÁNÍ	OKRESNÍ	SOUTĚŽE	 
V	KOPANÉ	-	jaro	2010

ŽÁCI		 okresní	soutěž	sk.	„C“		(	Ž	) 
DOROST		 okresní	přebor		 (	D	) 
MUŽI	III.		 třída	sk.	„B“		 (	A	)        

Příznivci jsou srdečně vítáni !
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Ing.	Bronislava	CoufalíkováSpolečenská kronika
Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2010 

Čestmír	Polách	 Podhradská	158	 70	let 
Eva	Kristová	 Pod	Větrníkem	168	 70	let 
Marie	Mlčková	 Podhradská	248	 75	let 
František	Bednařík	 Hlavní	49	 80	let 
Oldřich	Matulík	 Podhradská	105	 80	let 
Marie	Miklová	 Nivy	190	 81	let 
Marie	Divoká	 Nivy	210	 81	let 
Marie	Martincová	 Hlavní	230	 82	let 
Jaroslav	Běhal	 L.	Janáčka	120	 87	let 
Anastázie	Hrubošová	 Nivy	222	 87	let 
Vincenc	Hála	 L.	Janáčka	159	 87	let 
Marie	Krajčová	 Podhradská	105	 90	let 

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 

Lucie	Krajčová	 																																			Hlavní	94 
Sára	Sedlářová	 																												Pozlovice	442 
Ivo	Nimrichter	 																														Nivy	III.	352
Petr	Hanák	 																																Hlavní	356

Rodičům srdečně blahopřejeme.  
 

Naše řady opustili 
 

Jaroslav	Žmolík	 Pod	Větrníkem	26	 79	let 
Josef	Kokeš	 Nivy	I.	251	 71	let 
Anežka	Coufalíková	 Hlavní	214	 86	let 
Jozefa	Kolářová		 Hlavní	302	 56	let 
Josef	Bernátek	 L.	Janáčka	123	 83	let 
Josef	Ščuglík	 Nivy	265	 81	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. 

●  26.	března 
  Noc s Andersenem 
○		 17.	dubna 
  Nohejbalový turnaj 
● 	 30.	dubna 
  X. slet čarodějnic 
○  1.	května 
  Stavění máje 
●  22.	května
  Zájezd do Podhájské 
○  29.	května 
  Kácení máje 
●  6.	června 
  Včelařské oslavy  
  80. výročí založení spolku 
○  19.	června 
  II. ročník Pozlovice v pohybu 

Kalendář připravovaných akcí

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské 
kronice, sdělte to prosím na ÚM Pozlovice,  

tel: 577 131 002 

Jaro Miluše	Bartončíková

Když	teplý	vánek	 
rozpouští	sněhové	závěje,	 

potůček	v	údolí	své	vody	vyleje,	 
to	jaro	je.

Když slunce paprsky krajinu prohřeje,  
v démanty promění rosy krůpěje, 

to jaro je.

Když	náruče	květů	 
po	lukách	rozseje,	 

skřivánek	v	oblacích	své	písně	zapěje, 
to	jaro	je.

Když srdce touhou i štěstím se 
zachvěje, a když v něm zůstává láska   

i  naděje, to všechno jaro je.

Nadace	 Děti	 -	
Kultura	 -	 Sport	
Uherské	Hradiště	
podpořila	v	rámci	

kulturního	 grantu	 na	 rok	 2010	 tyto	
naše	projekty:
	 pořízení	 sochy	 sv.	 Ambrože	 -	
patrona	včelařů	-	částka	20.000,-	Kč
 vytvoření	 informačních	 panelů	
u	 příležitosti	 80.	 výročí	 dokončení	
výstavby	 Luhačovické	 přehrady	 -	
částka	20.000,-	Kč
 Děkujeme nadaci za podporu 
našich projektů.

Označení osoby v mobilním telefonu  
v případě nouze (ICE)!

Záchranáři	 a	 zdravotníci	 si	
všimli,	 že	 při	 dopravních	 a	
jiných	 nehodách	 mají	 zranění	

při	sobě	obyčejně	mobilní	telefon.	Při	
záchranných	 akcích	 však	 cizí	 osoby	
nevědí,	 koho	 z	dlouhého	 telefonního	
seznamu	 mají	 kontaktovat.	 Personál	
záchranné	 a	 rychlé	 zdravotní	
pomoci	 proto	 navrhuje,	 aby	 každý	
měl	 v	 telefonním	 seznamu	 na	 svém	
mobilním	 telefonu	 rozpoznatelný	
seznam	 kontaktních	 osob	 pro	 případ	
nouze.	

	 Mezinárodně	 uznávaný	
pseudonym	 je	 ICE	 (In	 Case	 of	
Emergency).	 Pod	 tímto	 jménem	
bychom	 ve	 svém	mobilním	 telefonu	
měli	 uvést	 telefonní	 číslo	 a	 osobu,	
kterou	 v	 případě	 nouze	 může	
kontaktovat	 policie,	 záchranná	
zdravotní	 nebo	 hasičská	 služba.	
Pokud	 chcete	 jako	 nouzový	 kontakt	
uvést	více	osob,	použijte	pseudonymy	
ICE1,	 ICE2,	 ICE3	 atd.	 Je	 to	
jednoduché	 a	 nic	 to	 nestojí,	 a	 může	
přitom	zachránit	život.	
Marta Dušková, vedoucí marketingu

 Zdravotní pojišťovna MV ČR



Provoz	sběrného	dvora	je	stanoven	 
usnesením	rady	městyse	č.	338/2009

letní období (od 1. 4. - 31. 10.) 
středa	15.00	-	18.00,	sobota	8.00	-	12.00

zimní období (1. 11. - 31. 3.) 
sobota	8.00	-	12.00


