
Vážení občané,
včera večer cestou z úřadu jsem se potkala s jedním z 
Vás. Jako první zazněla otázka, kterou dostávám v těchto 
dnech nejčastěji: „Co bazén, stíháte?“ „Ano, stíháme,  
s vypětím všech sil…“, zní moje odpověď v posledním 
měsíci. Komentář k počasí, které nás provází v průběhu 
celé stavby raději nerozvádím. Mimo jiné v naší debatě 
přišlo i na to, že část občanů zastává názor, že peníze 
investované do stavby koupaliště mohly být využity 
např. na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole, že 
jsme pro obec a občany za dobu svého působení nic 
neudělali. „Nedostatečně jsi to vysvětlila!“, zazněla 
kritika. I když to zaznělo již mnohokrát, rozhodla jsem 
se zopakovat zásadní fakta, proč stavíme koupaliště a 
ne sociálky ve škole nebo chodník na Podhradské ulici.
 Peníze z fondů EU jsou rozděleny na 
hromádky, které jsou určeny pouze na předem 
stanovené účely. Peníze určené na rozvoj cestovního 
ruchu nemůžeme použít na opravu školy, na opravy 
komunikací a chodníků. K tomu, abychom z 
některých hromádek část peněz získali, 
musíme naplnit velké množství 
podmínek. Reklamní kampaně, 
které hovoří o tom, že stačí si 
jednoduše o tyto peníze říci, 
pouze natáhnout ruku, jsou 
pouze pro nezasvěcené velkou 
blamáží. Mohu Vás ujistit, že 
se jedná o velmi složitý proces s mnoha riziky.
 Konkrétně Pozlovice jsou společně  
s Luhačovicemi  součástí území, pro které byla 
vyčleněna samostatná hromádka peněz na rozvoj 
cestovního ruchu. Abychom však tyto peníze získali, 
museli jsme se s Městem Luhačovice, podnikateli 
a neziskovými organizacemi působícími na území 
Luhačovicka dohodnout, na co kolik peněz podle 
pravidel bude rozděleno. Zástupci z uvedených skupin 
museli vytvořit tzv. řídící výbor, který na základě 
marketingových průzkumů a průzkumů mezi občany 
musel schválit dokument (Integrovaný plán rozvoje 
území) k čerpání těchto peněz. Výsledky hovořily 
jednoznačně o potřebě doplnit území přehrady zejména 
o kvalitní koupání, a to jak v přírodní nádrži, tak  

v koupališti. Nestavit koupaliště by znamenalo 
nevyužít peníze přidělené pro naše území, které nám 
ostatní nepodpořené oblasti i závidí. Věřím, že i za 
rozhodnutí nestavět nic bychom sklidili kritiku.  
 Většinu rozhodnutí můžeme hodnotit až  
s odstupem času. Přísloví hovoří o tom, že po bitvě je 
každý generálem. Mohu Vás však ujistit, že jsme se 
snažili rozhodnout ku prospěchu prosperity Pozlovic, 
ku prospěchu Vás, občanů a dalších generací. 
Když už jsem se pustila do obhajoby naší práce, budu 
se tohoto tématu držet. Před měsícem jsem od občanky, 
které jsme nevyhověli v její osobní věci, slyšela 
„Nic jste za celou dobu neudělali.“ Na posledním 
jednání rady tlumočil tento názor od jiného občana i 
místostarosta. Přestože si myslím, že o probíhajících 
akcích i využívání rozpočtu informujeme průběžně a 
dostatečně, rozhodli jsem se s kolegy k otištění soupisu 
realizovaných investic s podporou dotací v letech 2003 
- 2010, který vede Ing. Coufalíková. Je to rekapitulace 

práce všech pracovníků úřadu i zastupitelů a 
hodnocení ponechám na každém z Vás. 

Příležitost k tomu budete mít  
v průběhu říjnových voleb do 
zastupitelstva. 
 Kolaudace koupaliště 
proběhne 29. 6. 2010 a pokud 
se nevyskytnou mimořádné 
problémy při komplexním 

vyzkoušení, od 2. 7. 2010 zahájíme zkušební provoz. 
Podrobné aktuální informace najdete na infokanále a 
www.pozlovice.cz. V průběhu prázdnin Vás pozveme 
na den otevřených dveří. Prosíme Vás o pochopení 
a toleranci v počátcích provozování koupaliště. Celý 
tým obsluhy pod vedením paní Hany Plškové udělá 
maximum pro zdárný rozjezd a vaši spokojenost. 
 Původně jsem se chtěla v letním úvodníku 
zabývat lehčími, dovolenkovými tématy, ale jak už 
jsem uvedla, přivedly mě k tomuto článku diskuze 
s Vámi, občany. V každém případě Vám všem 
přeji krásné, slunečné léto plné pohody a setkání  
s dobrými lidmi, třeba právě na novém koupališti. 

Olga Tkáčová, starostka 
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Sdružení rodičů při ZŠ Pozlovice

Milí rodiče,
končí školní rok a my jsme se rozhodli prostřednictvím 
pozlovského občasníku Vás informovat nejen o finanční 
situaci ve Sdružení rodičů při ZŠ Pozlovice (dále jen 
„sdružení rodičů“),  ale i zhodnocení akcí pořádaných ve 
škole, které jsme pomáhali organizovat.

Čerpání  a zhodnocení příspěvků rodičů žáků
Na začátku školního roku je vždy rodiči odsouhlasen 
příspěvek pro sdružení rodičů na jednoho žáka – pro školní 
rok 2009/2010 to byla částka 100,- Kč. V letošním školním 
roce při počtu 90 dětí ve škole je to celkem 9 000,- Kč. 
Ve prospěch dětí jsme poskytli tyto prostředky (údaje v Kč):  

 Přepočítáme-li celkovou výši příspěvku sdružení 
rodičů, dostáváme se na částku 230,- Kč na jednoho žáka, 
což je o 130,- Kč více než je vklad rodičů.  
 Abychom mohli dětem více přispívat i nadále, 
uspořádali jsme v lednu Školní ples a v září 2009 a  
v červnu 2010 Sportinum. Děkujeme touto cestou všem, 

kteří pomáhají při těchto akcích a šetří ostatním finanční  
prostředky z rodinného rozpočtu.
  Pořízení interaktivní tabule
Šikovností všech aktivně zúčastněných při pořádání 
školních plesů se podařilo nahospodařit tolik finančních 
prostředků, že jsme se rozhodli přispět částkou 35.000,- 
Kč na pořízení interaktivní tabule, která by se mohla stát 
nedílnou součástí výuky, tak  jako v ostatních školách 
v okolí. Žádost o pořízení byla podána na Úřad městyse  
Pozlovice. Velký dík patří paním učitelkám ve škole, které 
jsou přístupné novým učebním metodám,  ochotné vždy 
pomoci při akcích nejen pro školu. Važme si jejich práce, 
vždyť ony tráví  s našimi dětmi spoustu času. Pohoda a klid 
se přenáší i na nás rodiče.

Připravované novinky
V našich řadách rádi uvítáme ochotné zájemce, kteří se 
budou podílet aktivně při přípravě akcí.  Dále bychom 
rádi rozšířili i zájmové kroužky o šachový kroužek,  který 
však bohužel v současné době nemá svého vedoucí. 
Nemusí se jednat vždy o rodiče žáků, ale i dobrovolníky 
z řad veřejnosti, kteří jsou ochotni děti něco naučit.  
Zároveň bychom Vás chtěli informovat o připravujících se 
webových stránkách Základní školy v Pozlovicích, které 
ulehčí a zjednoduší přístup k informacím o škole.  Budou 
seznamovat o připravovaných akcích, dění ve škole, rodiče 
jistě uvítají fotogalerii a praktické využití například při 
omlouvání žáků.
 
 Pozn. redakce: Aktuálně je připravována žádost  
o dotaci z programu EU školám ve výši cca 690 tis. Kč. 

odměny za sběr papíru 470,- 
autobus Zlín  - koncert v Domě umění ve Zlíně 2 166,-
autobus Zlín – návštěva Městského divadla ve Zlíně 2 252,-
příspěvek na reprezentaci žáků školy na recitační soutěži 168,-
kurz zdravovědy 300,-
autobus Zlín - návštěva Městského divadla ve Zlíně 4 474,-
100,-Kč x 90 žáků příspěvek na školní výlet 9 000,-
příspěvek na dárečky pro odcházející páťáky (150,- Kč x13) 1 950,-
celkem bylo přispěno 20 780,- 

Oldřich Matulík„Včelařství bez hranic“ - přednáška pro děti

  
 
 V rámci výročí 80 let včelařského spolku  
v Pozlovicích a projektu „Včelařství bez hranic“ se zástupci 
výboru včelařů dohodli s panem ředitelem základní školy 
na konání přednášek pro děti v rámci osvěty. Tématem 
přednášky pro školní děti, kterou vedl člen výboru Oldřich 
Matulík 19. května 2010, bylo Život včel dříve a dnes, 
využití včelích produktů ke zdraví.
 První přednáška byla určena pro žáky 1. a 2. 
třídy. Děti celou přednášku pozorně sledovaly, byly 
velmi ukázněné a měly spoustu dotazů k přednášejícímu. 
Praktická ukázka chovu včel a vytáčení medu byla 

promítnuta na obrazovku televize. Na soutěžní otázku, co 
nejvíce potřebuje včelař k chovu včel, správně odpověděl 
žák 2. třídy Kryštof Bednařík, který obdržel malý dárek. 
Jeho pozornost byla vynikající a dostal navíc pochvalu.
 Žáci 3. – 5. třídy se seznámili s tématem Poznávání 
rostlin a opylování ovocných stromů včetně jabloní a 
zpracování pylu na včelí chléb. Žáci zhlédli i praktickou 
ukázku zpracování medu pro prodej. V poznávání léčivých 
rostlin a v jejich botanickém názvosloví správně odpověděla 
žákyně 4. třídy Eliška Remešová. Rovněž obdržela malý 
dárek a pochvalu.
 Všechny tyto aktivity jsou spolufinancovány 
Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů 
spravovaného regionem Bílé Karpaty.

Socha sv. Ambrože, patrona 
včelařů, byla Městysem 

Pozlovice darována 
Římskokatolické farnosti 

Pozlovice.
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Rok Název a zaměření projektu Celkový rozpočet Dotace Poskytovatel Vlastní zdroje

2003 Vybavení pro SDH 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč Zlínský kraj 0,00 Kč

1 013 394,00 Kč 486 000,00 Kč 527 394,00 Kč

363 563,00 Kč 170 000,00 Kč 193 563,00 Kč

200 000,00 Kč Zlínský kraj

173 000,00 Kč MMR

174 000,00 Kč MMR

157 500,00 Kč Zlínský kraj

3 000,00 Kč Zálesí

3 000,00 Kč FAKT

500 000,00 Kč Zlínský kraj

1 000 000,00 Kč MŠMT

10 000,00 Kč FAKT

10 000,00 Kč Sidonie

700 000,00 Kč SROP

90 000,00 Kč SR

2005 Vybavení pro SDH 1 440,00 Kč 1 440,00 Kč Zlínský kraj

6 027 113,00 Kč 3 248 640,00 Kč 2 778 473,00 Kč
3 288 320,00 Kč PHARE 2003

1 067 000,00 Kč ŘSZK

2006 Hudební altán v centru Pozlovic 758 658,00 Kč 379 000,00 Kč MMR 379 658,00 Kč

2006 Víceúčelový stroj VIVID 1 414 000,00 Kč 707 000,00 Kč MMR 707 000,00 Kč

2006 Traktor ZETOR 1 097 775,00 Kč 542 000,00 Kč Zlínský kraj 555 775,00 Kč

482 000,00 Kč Zlínský kraj

4 680 000,00 Kč SFDI

2 300 000,00 Kč ŘSZK

2 408 000,00 Kč E-On

131 590,00 Kč

350 865,00 Kč

266 069,00 Kč

1 157 111,00 Kč

3 124 119,00 Kč

2003

2004

2004

2005

2004

2005

2005

2005

2005

Za r. 2003 celkem

Oprava místní komunikace 
Ludkovická - 1. část

Za r. 2004 celkem

2005

Komplexní úpravy chodníku a 
inženýrských sítí v délce 1 533 m 
včetně kabelizace NN a VO v ul. 
L. Janáčka a Hlavní

Úpravy centra  – parkoviště, 
chodníky, sadové úpravy

Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého - 1. etapa

PD Oprava chodníku L. Janáčka a 
Hlavní po centrum

Zpracování žádosti o dotaci z 
Phare na úpravu centra

Veřejné osvětlení a prodloužení 
vedení NN v ul. A. Václavíka

Místní informační systém 
Pozlovice

Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého - 2. etapa

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí - Koupaliště u 
Luhačovické přehrady

Oprava místní komunikace 
Ludkovická - 2. etapa

Víceúčelové hřiště u MŠ

Internetizace a veřejně přístupná 
místa k internetu v Pozlovicích

2006

2005 - 
2006

235 000,00 Kč

187 365,00 Kč

1 604 119,00 Kč

133 069,00 Kč

87 890,00 Kč

367 111,00 Kč

2 639 680,00 Kč

4 692 000,00 Kč

115 563,00 Kč

28 000,00 Kč

50 000,00 Kč

163 919,00 Kč

MMR

E-On

Zlínský kraj

Zlínský kraj

Zlínský kraj

Zlínský kraj

43 700,00 Kč

70 000,00 Kč

2005

181 900,00 KčZlínský kraj219 000,00 Kč

Za r. 2005 celkem

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

133 000,00 Kč

Realizované investice s podporou dotací v letech 2003 - 2010 v Pozlovicích

264 000,00 Kč MMR 345 494,00 KčRekonstruce WC u tělocvičny a v 
přízemí úřadu2003

782 000,00 Kč

14 562 000,00 Kč

6 995 000,00 Kč

400 900,00 Kč

609 494,00 Kč

213 919,00 Kč

100 000,00 Kč

78 000,00 Kč

185 563,00 Kč



strana 4 Pozlovský občasník II/2010

Rok Název a zaměření projektu Celkový rozpočet Dotace Poskytovatel Vlastní zdroje

2006 Vybavení pro SDH 14 100,00 Kč 14 100,00 Kč Zlínský kraj 0,00 Kč

2006 Veřejně prospěšné práce 72 365,00 Kč 72 365,00 Kč Úřad práce 0,00 Kč

25 247 098,00 Kč 16 136 373,00 Kč 9 110 725,00 Kč
2007 SDH - ochranné oděvy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Zlínský kraj 0,00 Kč

2007 Obnova pozlovického kroje 35 700,00 Kč 20 000,00 Kč Nadace D-K-S 15 700,00 Kč

16 000,00 Kč Nadace D-K-S

14 210,00 Kč Drobní sponzoři

205 910,00 Kč 150 210,00 Kč 55 700,00 Kč

2008 Veřejně prospěšné práce 102 062,00 Kč 102 062,00 Kč Úřad práce 0,00 Kč

2008 Vybavení pro SDH 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč Zlínský kraj 0,00 Kč

654 294,00 Kč 453 236,00 Kč 201 058,00 Kč

78 000,00 Kč Zlínský kraj

355 000,00 Kč Mze ČR

2009 Vybavení pro SDH - čerpadlo 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Zlínský kraj 0,00 Kč

10 336 779,70 Kč 6 801 064,00 Kč 3 535 715,70 Kč
306 000,00 Kč ERDF

54 000,00 Kč SR

34 400 000,00 Kč ROP SM

10 000 000,00 Kč Luhačovice

62 055 064,40 Kč 52 297 557,00 Kč 5 600 000,00 Kč

170 000,00 Kč Zlínský kraj 43 010,00 Kč

186 174,00 Kč

527 819,70 Kč

73 493,00 Kč 29 010,00 KčERDF

625 000,00 Kč

9 000,00 Kč

959 924,00 Kč

1 954 000,00 KčZlínský kraj

130 000,00 Kč

2006 Průzkumy a rozbory pro nový 
územní plán

2006 - 
2008

Společenské akce s Městem 
Rajecké Teplice 62 058,00 Kč

2009 Zateplení budovy, výměna oken 
úřadu

2009

2008

2009 Vodovod Díla - prodloužení  v ul. 
A. Václavíka

2009 PD ul. Ludkovická - sesuv místní 
komunikace

5 439 571,00 Kč OPPS SR-ČR 
2007 - 20013

Zateplení budovy, výměna oken a 
solární ohřev v mateřské škole

Revitalizace hrací plochy 
fotbalového hřiště

136 612,00 KčZlínský kraj

160 000,00 Kč 30 000,00 Kč

80 000,00 Kč

196 588,00 Kč

2007 Lanovka v zahradě MŠ Pozlovice

Za r. 2010 prozatím celkem

Fond 
mikroprojektů248 232,00 Kč

2008 Vydání knihy Pozlovice v 
dějinách a obrazech Nadace D-K-S

Nátěry dřevěných prvků na 
sportovištích2009

960 819,70 Kč

102 503,00 Kč2009 Zřízení kontaktního místa Czech 
POINT

28 263,00 Kč

33 689,00 Kč

89 000,00 Kč

6 399 495,00 Kč

2 579 000,00 Kč

2010 Zpracování návrhu Územního 
plánu Pozlovice

50 000 000,00 Kč

213 010,00 Kč

70 210,00 Kč

Za období 2003 - 2010, tj. 8 let se prozatím podařilo v Pozlovicích přes různé dotace proinvestovat 105.903.216,10 Kč, 
z toho 79,7 mil. Kč činí různé dotace a příspěvky, vlastní podíl činil 26,1 mil. Kč, což je 24,6 % z celkové částky. 
Kromě těchto projektů byla realizována celá řada investic financovaná z vlastních zdrojů. Při představě, že roční 
rozpočet činí cca 12 mil. Kč a z této částky je pro investice určeno kolem 2 mil. Kč, za předchozích 8 let se nám 
podařilo zrealizovat hodně našich záměrů.

333 200,00 Kč

2009 - 
2010

Koupaliště u Luhačovické 
přehrady (předpoklad k 31.5.2010)

360 000,00 Kč

Za r. 2006 celkem

Za r. 2007 celkem

Za r. 2009 celkem

Za r. 2008 celkem

2009 Naučný chodník A. Václavíka - 
informační panely

0,00 Kč

5 600 000,00 Kč

40 000,00 Kč

25 000,00 Kč Nadace D-K-S 3 263,00 Kč

15 000,00 Kč Nadace D-K-S 18 689,00 Kč

Nadace D-K-S
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Tomáš MartinecSDH Pozlovice

Ing. Karel MlčekMS Komonec

 Téma tohoto příspěvku by 
mohlo mít všeříkající nadpis – Hříčky 
počasí. A právě s počasím, resp. 
výkyvy počasí, mají všechny akce 
hasičů více či méně něco společného. 
 Se začátkem května je již po 
několik let spojeno stavění máje. Tím 
však pouze začal měsíc, ve kterém 
náš sbor pořádal na fotbalovém hřišti 
okrskovou soutěž. Otázkou bylo, 
zda nás počasí nechá. Pršet přestalo 
v pátek večer a sobota nakonec 
uskutečnění soutěže umožnila, 
bohužel pouze do vyhlášení výsledků, 
které pro nás nevyšly moc dobře. Muži 
skončili na 9. místě, mladší žáci na 3. 
a 4. místě a dorost na 2. místě. Krátce 
poté se znovu spustil déšť a původně 
plánovaná zábava musela být zrušena. 
Počasí naštěstí ukázalo svou přívětivou 
tvář na kácení máje. Letošní „vojenské 
kácení“ bylo spojeno s ukázkou 
armádní techniky, kterou představili 
zástupci Army parku ze Slavičína. 
Vozidla a zbraně byly po celou dobu v 
obležení dětí.
 Pokud byla v minulém 
občasníku zmínka o tom, že jednotka 
ani jednou nevyjela k ostrému výjezdu, 
tak se situace úplně otočila. Všechno 
začalo 24. 3. požárem vysokého keře 
v blízkosti rodinného domu, kde byly 
chvílemi plameny vyšší než celková 
výška budovy a bylo podezření na požár 
budovy, které se naštěstí nepotvrdilo. 
Hned následují den 7 členů naší 
jednotky zahájilo v období  25. 3. - 7. 
4. osmidenní kurz práce s motorovou 

pilou, všemi úspěšně zakončený 
12. 4. závěrečnými zkouškami. Dne 
30. 4. jednotka vyjela na požár do 
Pražské čtvrti k vile Vlastimila. Zde 
se jednalo pouze o pálení větví a zásah 
nebyl nutný. Pak se dostalo ke slovu 
již výše zmíněné počasí. Druhá vlna 
vydatných dešťů zasáhla i naši oblast 
a 2. 6. jsme začali s čerpáním sklepů 
a monitoringem přítoku do přehrady. 
Zde již došlo k místnímu zaplavení polí 
a bylo nutné odstraňovat naplaveniny, 
které se zadržovaly o most na 
Lipskách. Hned 3. 6. jsme byli vysláni 
do Luhačovic k čerpání vody, která 
vyplavovala nově budovaný bazén 
a instalovanou technologii. Taktéž 
jsme byli v pohotovosti pro případné 
výjezdy na pomoc s odčerpáváním 
vody v Kunovicích a posléze v 
Tlumačově, které se nakonec obešly 
bez naší pomoci. Po 
prudkém oteplení 
jsme vyjeli 10. 6. 
v 21:03 do areálu 
kempu k odstranění 
roje ze stromu v 
blízkosti chatek. S 
posledním výkyvem 
počasí jsou spojeny 
asi nejnáročnější 
výjezdy. Po krátké 
a prudké bouři 
12. 6. v 22:31 byl 
vyhlášen poplach 
k uvolnění hlavní 
silnice nad rybářskou 
chatou, která byla 

zablokována popadanými stromy. Na 
místě zasahovaly celkem 3 jednotky 
a ke zprovoznění komunikace došlo 
až po půlnoci. Hned nato jsme byli 
posláni operačním střediskem na 
odstranění ulomených větví v úseku 
od kostela k hotelu Adamanino. Po 
návratu na zbrojnici jsme byli opět 
vyzváni  v čase 1:07 k výjezdu na 
silnici k Řetechovu, kde došlo díky 
spadlým stromům k zablokování 
hlavního příjezdu do obce. Návrat z 
této náročné směny byl až po půl třetí 
ráno.
 Závěrem bych si Vás dovolil 
pozvat dne 27. 6. od 9:00 hod. na 
cvičiště za mateřskou školku, kde 
se uskuteční další ročník dětské 
soutěže „O pohár starostky městyse 
Pozlovice“. 

 Červen je již tradičně měsíc 
myslivosti a ochrany přírody. V 
přírodě se touto dobou vyskytuje velké 
množství  mláďat, zejména  kolouchů, 

malých zajíčků a bažantích kuřat. 
Je pravda, že letošní deštivé počasí  
mláďatům a jejich vývinu zatím moc 
nepřálo.  V tomto období je pro zvěř 
velmi důležitý klid v honitbě, což 
je v naší lokalitě poměrně problém 
zejména kvůli vysokému počtu turistů 
a rekreantů. Každý návštěvník lesa by 

se měl proto chovat co nejohleduplněji  
a  pokud s sebou má svého  čtyřnohého 
miláčka, tak ho mít na vodítku. Snad 
ani není třeba připomínat, že v případě 
nálezu odloženého srnčete se ho v 
žádném případě nesmíme dotknout, 
srna by se pak kvůli lidskému pachu o 
něho dál nestarala.  
 K velkému počtu úmrtí 
zvěře může docházet a bohužel i 
dochází při kosení trav a pícnin. 
Dnešní zemědělská technika je velmi 
výkonná a zvěř zalehlá v trávě  před 
stroji  nestačí uniknout. V zákoně o 
myslivosti je stanovena povinnost 
vlastníků či nájemců pozemků 
informovat s předstihem o sečení, 
používat plašiče a tam, kde je to 
možné, provádět sečení od středu ke 
krajům.  Ve snaze minimalizovat ztráty 
na zvěři, ve spolupráci  s firmou Zálesí   
a  soukromými zemědělci 
hospodařícími na území honitby, 
prováděli členové našeho sdružení v 
minulosti vyhánění zvěře. Vždy  prošli 

úsek těsně před sečením s loveckými 
psy. Věříme, že tato spolupráce bude 
letos i v budoucnu pokračovat a dále 
se rozvíjet a společně se nám podaří 
zachránit co nejvíce zvěře před ostrými 
noži sekaček.  
 Podobně jako v minulých 
letech i letos je naplánován  pro žáky 
Základní školy v Pozlovicích Dětský 
den. Jeho součástí bývá přednáška, 
různé soutěže a hry  na střelnici, včetně 
opékání špekáčků. Letos se uskuteční  
25. 6.
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2010 

Ludmila Michálková Ludkovická 326 70 let 
Marie Bobčíková V Dražkách 240 70 let 
Josef Horák Hlavní 310 70 let 
František Pokorný K Přehradě 169 70 let 
Zdenka Sotolářová Leoše Janáčka 291 80 let 
Zora Knopová Leoše Janáčka 121 80 let 
Jindřich Martinec Podhradská 34 81 let 
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129 81 let 
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 81 let 
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 82 let 
Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 84 let 
Josef Jurák A. Václavíka 234 84 let 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 84 let 
Ludmila Kolářová Hlavní 54 87 let 
František Matulík Pod Větrníkem 98 89 let  
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 89 let 
Miroslav Talaš Za Potokem 7 90 let 
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 91 let 
JUDr. Jan Haluza A. Václavíka 232 96 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 96 let 

            
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

 
 
 

Sňatky 
 

Kristýna Tomaiová a Daniel Čapek               Za Potokem 8 
Lenka Miklasová a Josef Sláčal                        Nivy I. 256 

 
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. 

 

Vítáme mezi námi nové občánky 

Lukáš Bartončík                              Za Potokem 3 
Emma Podloucká                                               Hlavní 303 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  
 

Naše řady opustili 
 

Jana Šumšalová Řetechovská 437 64 let 
Miroslav Škubna Na Drahách 445 53 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
VZPOMÍNKA
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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. června 
  2. ročník turnaje žáků v kopané 
  “O pohár místostarosty Městyse  
  Pozlovice“ 
○  27. června 
  Pěší pouť na Provodov 
●  27. června 
  9. ročník soutěže mladých hasičů  
  v požárním sportu 
○  28. června 
  Zahradní slavnost v MŠ 
●  25. července 
  Svatoanenská pouť 
○  28. srpna 
  BARUM CZECH RALLY Zlín   
●  10. - 12. září 
  Dětský folklorní festival Luhačovice   

Kalendář připravovaných akcí

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

Půjčky na opravy bytového fondu Ing. Olga Tkáčová

 

Dne 5. července 
uplyne 1 rok, 
co nás navždy 
opustil pan 
Hynek Petráš.  

 

Dne 20. července 
uplyne 1 rok, 
co nás navždy 
opustila paní 
Alena Petrášová. 

 
 
 
 
 

Dne 5. září  
uplyne 1 rok, 
co nás navždy 
opustil pan 
Martin Petráš.

S láskou vzpomíná Alena s celou rodinou.

V minulém měsíci jsme provedli průzkum zájmu mezi občany o půjčky na opravy 
domů poskytovaných z prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení. Tato půjčka 
může být úročena 3 % p.a., avšak žadatel musí investovat vlastní prostředky ve výši 
50 % celkové investice. Vzhledem k tomu, že stavebními spořitelnami a bankami 
jsou poskytovány půjčky za srovnatelných podmínek, nebylo poskytování těchto 
půjček na společném jednání rady, kontrolního a finančního výboru schváleno. 
Dalším důvodem bylo riziko městyse při nesplacení půjčky a vysoké nároky na 
administraci s tímto spojenou. 

 Od 1. 7. 2010 je možné využít zvýhodněnou nabídku připojení k internetu 
v datové síti Pozlovice. Zřizovací poplatek 4.000,- Kč bude dotován následovně: 
Avonet: 800,- Kč, Satturn: 600,-  Kč, Městys Pozlovice: 200,- Kč. Nový 
uživatel tak zaplatí poplatek jen ve výši 2.400,- Kč. Zřízení zahrnuje dodávku 
kabelového modemu, datové zásuvky a příslušenství, zakončení jedné stávající 
přípojky kabelové televize datovou zásuvkou, přívod ethernetového kabelu (TP) 
v délce do 10 m k jednomu PC a konfiguraci připojení k internetu na jednom PC.


