
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou poslední občasník v tomto 
volebním období. Ve dnech 15. a 16. října nás čekají 
volby do zastupitelstva městyse a já stojím před 
problémem - o čem v tuto chvíli mám psát? Začnu 
titulem knihy, která se o prázdninách u nás doma 
objevila v pokoji mých synů a na první pohled mě 
zaujala: „MÍT VŠE HOTOVO“, s podtitulem „Jak 
zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře“ – 
světový bestseller. Kniha je plná zajímavých rad 
a hlavně si po jejím přečtení člověk uvědomí, že 
mít vše hotovo vlastně ani nejde a stresovat se 
tím, že nemám vše hotovo, je úplně zbytečné… 
Důležité je zvládnout v daném čase maximum práce 
a povinností, které přicházejí a do života zařadit 
k velkému množství starostí i radosti. I my si na 
posledním jednání zastupitelstva budeme pokládat 
otázku: „Máme vše, co jsme Vám v programovém 
prohlášení slíbili, hotovo?“ Ne, určitě nemáme, ale 
podle mého názoru s klidným svědomím můžeme 
konstatovat, že jsme během čtyř let udělali maximum 
toho, co nám rozpočtové příjmy a kapacity lidí 
dovolily. 
 Konec volebního období 2006 – 2010 je 
zároveň uzavřením 20 let obnovené samosprávy 
Pozlovic, kdy již nejsme městskou částí Luhačovic. 
Je to výročí, kdy je dobré zastavit se, ohlédnout 
se a uplynulých 20 let zhodnotit. Při letmém 
pohledu si člověk řekne: „Však se nic nezměnilo!“ 
Při každodenních starostech si na nové věci, 
zvláště pokud nám život usnadňují a zpříjemňují, 
velmi brzy zvykneme a za krátký čas změnu ani 
nevnímáme. Nejzásadnější proměny Pozlovic jsme 

se snažili zachytit v knize Pozlovice v dějinách  
a obrazech. Pokud v ní zalistujete, uvědomíte si,  
k jak výraznému posunu za uplynulých 20 let došlo. 
Pozlovice jsou dnes významnou součástí lázeňského 
a rekreačního území Luhačovicko. Spolupráce s 
Městem Luhačovice a dalšími obcemi sdruženými 
v Mikroregionu Luhačovské Zálesí nám umožnila 
realizaci regionálně významných projektů, ale 
současně máme možnost samostatně rozhodovat 
o dalším směrování Pozlovic. Dnes můžeme 
konstatovat, že rozhodnutí pro osamostatnění 
Pozlovic v r. 1990 bylo rozhodnutím dobrým. Při 
této příležitosti děkuji všem, kteří se v tomto období 
jakkoli podíleli na rozvoji a změnách Pozlovic, 
kulturním i společenském životě a osud Pozlovic 
jim nebyl lhostejný. 
 Jak už jsem uvedla, velké množství práce 
je za námi, hotovo však stále nemáme! Komunální 
volby jsou vždy příležitostí k vytyčení cílů na další 
období. V letošních volbách budeme mít možnost 
vybrat si z volebních programů tří kandidujících 
volebních stran a ze čtyřiceti pěti kandidátů jich v 
nově zvoleném zastupitelstvu usedne patnáct. Snad 
se nám podaří zvolit zastupitelstvo, které naváže 
na dvacetileté období intenzivní práce a přiblíží 
Pozlovice k cíli „MÍT VŠE HOTOVO“! 
 Děkuji za podporu a spolupráci všem, kteří 
v končícím volebním období svou prací, radou či 
dobrým slovem přispěli k vykonanému dílu. Bylo 
pro mě ctí stát v čele Pozlovic a společně s Vámi po 
dobu čtyř let sdílet starosti i radosti.

Ing. Olga Tkáčová, starostka 
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaÚpravy veřejné zeleně

   
   
   
   
 Jedním z posledních projektů realizovaných v tomto 
volebním období jsou úpravy veřejné zeleně v zahradě MŠ 
Pozlovice a u kostela sv. Martina. Projekt dětského hřiště 
a osazení zahrady u mateřské školy byl vypracovaný již v 
r. 2001. Postupně jsme zahradu vybavovali o hrací prvky a 
zejména díky financím získaným ze školního grantu Nadace 
Děti - Kultura - 
Sport dnes máme 
v zahradě všechny 
plánované prvky. 
V loňském roce se 
nám podařilo získat 
na projektované 
výsadby zeleně 
prostředky z OP  
životní prostředí 
a tím dokončit 

zahradu podle původního projektu. Nově vysázené stromy 
a keře uzavřou prostor zahrady a hlavně vytvoří stín a 
příznivé mikroklima pro návštěvníky v horkých letních 
dnech. 
 Druhá část projektu řeší revitalizaci zeleně na 
svazích u kostela sv. Martina. Zejména proschlé akáty 
už nedělaly žádnou parádu a ohrožovaly bezpečnost 
osob a vozidel pohybujících se na ul. K Přehradě.  Nové 
výsadby naváží na upravené centrum a další část veřejných 
prostranství tak bude ozdobou Pozlovic. Určitě si nenechejte 

ujít nově otevřený 
zajímavý pohled 
od kostela směrem  
k Větrníku. Celkové 
náklady na tyto 
práce činí 852 103 
Kč, z toho dotace z 
EU - OPŽP 622 711 
Kč, SFŽP 36 630 
Kč, zbytek je hrazen  
z našeho rozpočtu. 

Chodník Křapodola Ing. Olga Tkáčová, starostka

 
 
 
 

 Frekventovaná spojnice Niv 
a přehrady – chodník se schodištěm 
v Křapodolech – byl předmětem 
oprávněné kritiky z řad občanů i 
návštěvníků Pozlovic. V letošním 
roce se nám podařilo získat na jeho 
opravu prostředky ze SZIF, které jsou 
rozdělovány prostřednictvím Místní 
akční skupiny Luhačovské Zálesí, 
o.p.s. Díky podpoře ve výši 396 tis. 
Kč (76 %) se nám podaří vyspravit 
ocelovou konstrukci schodiště, osadit 
nové stupně a dobudovat chodník v 
místech, která byla pouze pěšinou. Z 
našeho rozpočtu bude hrazeno 127 tis. 
Kč (24 %). Občané z ul. Podhradská 

a Niv určitě namítnou, proč se dělá 
chodník právě v těchto místech, když 
na Podhradské chybí úplně, na Nivách 
je dožitý litý asfalt? Maximální výše 
dotace na projekt mohla činit 500 
tis. Kč. Propočet nákladů na chodník 
v ul. Podhradská je 6 578 tis. Kč, 
což by znamenalo přes 6 mil Kč. 
hradit z vlastních zdrojů. Chodník na 
Nivách chceme realizovat společně s 
rozšířením parkovacích míst a rovněž 
výše investice u tohoto projektu 
nás vedla k tomu, že jsme zařadili k 
realizaci akci s minimem vlastních 
prostředků a s maximálním využitím 
dotací. Určitě budeme hledat zdroje i 
na dlouhodobě požadovaný chodník v 
ul. Podhradská a opravu chodníku v ul. 
Nivy. 

Ing. Bronislava Coufalíková„Včelařství bez hranic“

  
 

 V rámci projektu „Včelařství bez hranic“, kterým 
si Český svaz včelařů v Pozlovicích připomíná významné 
výročí – 80 let od svého založení, připravují včelaři v druhé 
polovině tohoto roku další akce. V průběhu měsíce září 
děti ze základní školy navštíví a prohlédnou si včelařskou 
a zahrádkářskou výstavu v Luhačovicích s názvem „Dary 
přírody“. 25. září 2010 se včelaři plánují setkat se svými 
kolegy - včelaři v našem partnerském městě Rajecké Teplice. 
Během tohoto setkání si navzájem vymění zkušenosti a 
předají si informace z chovu včel. Následně si prohlédnou 
toto lázeňské místo a jeho okolí.

 Další významná akce, na kterou vás včelaři 
všechny srdečně zvou, se uskuteční v sobotu 20. listopadu 
2010, kdy se připravuje tzv. „Medový den“. V rámci tohoto 
dne proběhnou perníkové kurzy, na kterých si budete moci 
vyzkoušet výrobu medových produktů, jejich zdobení, 
tvorbu ozdob z včelího vosku apod. Přijedou i naši slovenští 
přátelé a představí své výrobky a produkty z medu. Budeme 
tak moci porovnávat, jak se to dělá a jak to chutná na obou 
stranách hranice.
 Na závěr roku připomínka významného výročí 
vyvrcholí předvánočním koncertem v kostele sv. Martina 
v Pozlovicích. Všechny tyto aktivity jsou spolufinancovány 
Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů 
spravovaného regionem Bílé Karpaty.
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Hana PlškováKrátké ohlédnutí za letošním létem na koupališti Duha Pozlovice

 Pro každé letní koupaliště je počasí tím 
nejdůležitějším aspektem pro úspěšné provozování. Určitě 
mně dáte všichni za pravdu, že letošní léto nebylo tak 
slunečné, jak tomu bylo minulé roky. Přišlo po deštivém 
jaru a od poloviny srpna bylo počasí spíše dušičkové, 
chladné noci i rána, polojasno a déšť přes den. Přestože léto 
bylo krátké, můžeme ho považovat za vydařené.
 Svědčí o tom ohromný ohlas a nadšení občanů 
Pozlovic, kteří areál navštívili, rekreantů ubytovaných v 
Pozlovicích i Luhačovicích, kteří neskrývali spokojenost 
a radost z areálu. Jednohlasně říkali: „Něco takového 
tady dlouho chybělo“. Přála bych Vám slyšet nostalgické 

vzpomínky mnohých návštěvníků na doby, kdy oni se 
svými dětmi jezdili do Pozlovic na rekreaci a koupali se 
na přehradě. Dnes již jejich děti mají své děti, ale oni stále 
navštěvují tento kraj a říkají: „Tady je tak krásně, jezdíme 

sem pravidelně, ale příští rok sem určitě musí přijet i naši 
mladí s vnuky.“ A to je moc dobře!
Mé dobré pocity z první sezóny doložím statistikou a pár 
čísly nad letošním létem:

 Nevěříte, že během 40 dnů naše koupaliště 
navštívilo bezmála 31 000 lidí? Je tomu opravdu tak! 
 Areál koupaliště byl využit mnohdy až k „prasknutí“ 
a jsem velmi ráda, že i když areálem prošly tisíce lidí, zůstalo 
vše nepoškozené. Je to zajisté skvělým a ohleduplným 
přístupem všech návštěvníků a v neposlední řadě 
zodpovědným a svědomitým přístupem našich pracovníků 
– pokladních Ing. Slawomira Sęka a Veroniky Vavrysové, 
Aleny Kalíková a Marie Bublákové, které se staraly o 
čistotu a pořádek v celém areálu,  Josefa Talaše, Jaroslava 
Pokorného, Františka Koudelky a Oldřicha Miškaříka, 
kteří profesionálně zabezpečili jiskrnost bazénové vody - 
hygienici ji kontrolovali za dobu provozu dvakrát a pokaždé 
byla ve všech parametrech naprosto vyhovující. Bezpečnost 
při koupání zabezpečovali vyškolení plavčíci – Radka 
Heinzová, Zdeňka Gavendová, Karolína Plšková, Vítězslav 
Jurák, Miroslav Horňák, Martin Surý a Martin  Tkáč. Všem 
patří poděkování, které ráda touto cestou předávám. 

červenec srpen celkem

počet otevřených dnů 20           20  40

počet zavřených dnů 10 11 21

počet návštěvníků 21 330         9 590 30 920

SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel SDH Pozlovice

 S příchodem prázdnin a tím i volna pro školáky, 
jakoby toto volno platilo i pro hasiče. Z této letní letargie 
nás vyrušila pouze v pátek 13. srpna v 9:29 hod. siréna, 
která ohlásila výjezd jednotky k požáru vozidla na Nivách. 
To bylo zaparkováno v garáži a jen díky včasnému 
zpozorování majitelem a velmi rychlému zásahu hasičů se 
požár nestačil rozšířit do budovy. Naštěstí již k žádné další 
mimořádné události v tomto období nedošlo.
 Koncem srpna na nás čekal jeden velmi dlouhý 
den. V sobotu 28. 8. se naši členové od brzkých ranních 
hodin zúčastnili jako pořadatelé na tradiční Barum Rally, 
která se po několika letech opět vrátila na území našeho 
katastru. Ihned po ukončení jsme se museli přesunout 
do sálu, kde se vše připravovalo na barumkovou zábavu. 
Ta se měla původně uskutečnit na hřišti, ale vzhledem  
k nevyzpytatelnosti počasí přišla na řadu krytá varianta.
 Zástupci našeho sboru byli pozváni 2. září do auly 

Univerzity Tomáše Bati, kde z rukou hejtmana Zlínského 
kraje a ředitelky HZS Zlínského kraje převzali pamětní list 
a poděkování pro náš sbor a jednotku hasičů za pomoc při 
odstraňování následků letošních povodní.
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Daniela Linhartová, ředitelka MŠ PozloviceMateřská škola

Slunce hřeje už jen trošku,
jenom trošičku…

Švestky už jsou otrhané,
leží v košíčku.

Enyky benyky
švestkové knedlíky,
my je sníme všecky
a ty plivej pecky!

 Naší mateřskou školou opět 
zvoní dětské hlásky, nese se smích, 
šum, tvořivý ruch. Nejmenší, úplně 
nové dětičky mají oči plné otázek, 
očekávání ale občas i slziček. Chce 
to trošku času, trpělivosti a taky bude 
veselo.
   V minulém školním roce 
navštěvovalo mateřskou školu 54 
dětí, které v září vítala zateplená a 
zrekonstruovaná budova. Školní rok to 
byl krásný, i když vzhledem k počtu 
dětí na čtyři pedagogické pracovnice 
náročný. Během celého roku opět 
v ptáčkové třídě probíhala výuka  
„Oxford angličtiny“ jako 
nadstandardní součást vzdělávání. 
Třídu navštěvovalo 28 dětí dvou 
věkových skupin. Příprava nebyla 
jednoduchá, výsledky však vynikající. 
Proto si velmi vážím práce paní 
učitelky Malaníkové, která v takto 
náročných podmínkách naučila děti 
hrát si se slovíčky angličtiny, zpívat, 
povídat... (více v článku).
 V motýlkové třídě zase během 
celého roku nastupovaly malé děti, a 
tak někdy byly paní učitelky ve třídě 
obě, aby uspokojily dětské dušičky 
hrou, poznáváním, učením základních 

hygienických a společenských  
návyků. Někdy to nebylo lehké, vždyť 
doma jsou jedno - dvě děti, ale ve 
školce je 24 malých osobností, které 
se učí vzájemné toleranci, neubližovat 
si, vzájemně si pomáhat… Na jaře 
už bylo všude veselo a vládla tvořivá 
aktivita.
 Pod vedením zkušených 
pedagogických pracovnic děti zvládaly 
naplňovat cíle, které vycházejí z 
vlastního školního pedagogického 
programu s názvem: „Barevný svět 
očima dětí“, který zohledňuje místní 
specifika, podmínky a možnosti dětí, 
rodičů a školy.
 Během celého školního roku 
probíhaly všechny naplánované 
akce: Dýňová slavnost, Mikulášské 
nadělování, vánoční tvořivé 
dílničky pro rodiče a děti, divadelní  
a kouzelnická představení, karneval, 
besídka ke Dni matek, tvořivé setkání 
s babičkami a dědečky z Domova 
pro seniory, vycházka a pozorování 
výcviku koní,  letní Zahradní slavnost 
s opékáním špekáčků a loučením s 
předškoláky…
 Děkujeme všem pomocníkům 
a sponzorům při spoluorganizování 
všech těchto aktivit, každá ruka i 
finanční nebo materiální pomoc je 
velmi, velmi vítána. Odměnou jsou 
rozzářené dětské oči a šťastný smích.
A to stojí za to!!!
 Ve školním roce 2010/2011 
je zapsáno k docházce 61 dětí, a proto 
se souhlasem zřizovatele otevřeme  
v lednu 2011 další třídu – rybičkovou.  
Do motýlkové třídy chodí děti tříleté  a 

v tomto roce se na jejich rozvoji budou 
podílet paní učitelka a logopedka Hana 
Fučíková a ředitelka školy Daniela 
Linhartová. Ve třídě ptáčkové starší 
středňáci a předškoláci procvičují 
mimo jiné i  angličtinu pod vedením 
paní učitelky Jarmily Malaníkové  
a Dany Hetmerové. Voňavě, čistě a se 
srdcem uklízí celou školu paní Marcela 
Miklasová. Dobrým a zdravým jídlem 
plní bříška dětí paní kuchařky: Hana 
Šerá a Dana Matulíková, pod bedlivým 
okem paní vedoucí stravování a hlavní 
účetní školy – Aleny Kubáčkové.
 Přeji všem úspěšný školní 
rok, hodně zdraví, trpělivosti, pohody 
a těším se na setkání hned v říjnu na 
Dýňové slavnosti.

Milí rodiče, přátelé školy, příznivci 
všech veselostí!!!

Opět Vás zveme na zahradu  
mateřské školy na další ročník  
Dýňových slavností s názvem:

„Sladké strašení,  
nebo-li rozmarné dýně“

Prosím, už vybírejte, nakupujte, 
vyměňujte různé druhy dýní,  

velikostí a  tvarů, které začátkem  
října společně rozsvítíme na zahradě 

mateřské školy. 
(dle počasí 11. - 13. 10. ??, přesný 
termín bude oznámen na kabelovce  

a na nástěnkách školy)
Opět nebudou chybět soutěže pro děti, 

občerstvovací stanice a POZOR!!!    
nové překvapení!!
Těšíme se na Vás!
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MS Komonec Ing. Karel Mlček

 Mezi aktivity MS Komonec již tradičně patří 
pořádání Veřejných cvičných střeleb s vyhodnocením 
nejlepších střelců. Obvyklý termín 
- poslední víkend v srpnu nebylo 
vhodné letos dodržet kvůli Barum 
Rally, takže se letos konaly 5. září.  
Velkým otazníkem bylo letošní 
nestálé počasí. V sobotu část tréninku 
probíhala v dešti, nicméně v neděli 
počasí ukázalo vlídnější tvář. Letos 
se zúčastnilo méně střelců než vloni, 
konkrétně 22. Souboj o první místo 
byl velmi napínavý. Při stejném 
počtu zásahů v součtu všech tří 
disciplín rozhodoval o pořadí počet 
trefených terčů v disciplíně Vysoká 
věž. I zde byla shoda, a proto muselo 

dojít k tzv. rozstřelu, a to dokonce rodinnému. Nakonec 
se z prvního místa radoval Zdeněk Janošík mladší, druhý 

byl Zdeněk Janošík 
starší a na třetím místě 
skončil p. Macků. 
Velmi nás potěšil velký 
počet návštěvníků, pro 
které byly přichystány 
zvěřinové speciality: 
srnčí guláš, pečený 
divočák se zelím nebo 
se šípkovou omáčkou a 
také bohatá tombola.
 Děkujeme všem 
za účast a podporu,  
a velký dík patří také 
našim sponzorům!

Už se učím anglicky Jarmila Malaníková, učitelka MŠ Pozlovice

 U výuky cizího jazyka platí, že čím dříve se začne, 
tím lépe. Děti jsou vybavené schopnostmi reprodukovat, 
ale tuto schopnost postupně ztrácejí. Ve věku kolem 6 a 7 
let je nejvyšší čas začít s výukou cizího jazyka. Angličtinu 
předškoláků nabízí také naše mateřská škola. V žádném 
případě se však nejedná o výuku v pravém slova smyslu. Děti 
se učí formou her, básniček, písniček, výtvarných projevů 
apod. Důležité je v dětech vzbudit zájem a motivovat je. Je 
třeba využít toho, že jsou od přírody zvídavé, soutěživé a 
chtějí se dorozumět.
 Angličtina je v MŠ pouze rozšiřujícím prvkem 
bezpečně zvládnutých vědomostí v mateřském jazyce. 
Navazuje na tématické okruhy v rámci přípravy na školu 
a rozšiřuje znalosti dětí v podobě anglických výrazů. 
Možností je celá řada: rodina, pozdravy, hračky, barvy, 
počítání, části lidského těla, oblečení, jídlo a pití, ovoce 
a zelenina, zvířata a spousta věcí kolem nás. Aby si děti 
vše dobře zapamatovaly, je nutno také hodně opakovat a 
procvičovat. K tomu je vhodný čas, když děti např. čekají na 
oběd, při vycházkách či při odpoledních činnostech. Každé 

dítě má svůj pracovní sešit s názvem Cookie and friends 
(vydavatel Oxford University Press). Zde si vykresluje a 
zároveň učitelce pojmenovává obrázky, třídí je do skupin 
a plní různé úkoly pro rozšiřování znalostí předškoláků, 
jenom s tím rozdílem, že vše je pojmenováváno anglicky. 
Také při cvičení jsou děti zvyklé reagovat na pokyny 
učitelky v angličtině. 
 Že jsou děti šikovné a hodně toho umí, se mohli 
přesvědčit i jejich rodiče, kteří se v červnu přišli podívat 
na ukázkovou hodinu angličtiny. Samozřejmě jsme jim 
nemohli ukázat všechno. Avšak i z toho, co viděli, si 
mohli rodiče udělat obrázek, jak děti dovedou reagovat na 
mluvené slovo učitelky v angličtině, jak se děti samy dokáží 
anglicky vyjádřit, jak dovedou reagovat na anglické pokyny 
při cvičení, hrách s pohybem, při didaktických hrách apod. 
 Za sebe mohu říci, že děti angličtina baví, samy 
si velmi často vyžadují hrát anglické hry, zpívat anglické 
písničky a ptají se, jak se řekne anglicky to či ono. Takový 
zájem a úsměv na tváři je pro mou práci tou největší 
odměnou. 

Mluvme spolu! Hana Fučíková, učitelka  MŠ Pozlovice

 Jako všechno – i řeč se musí trénovat, a to zejména 
v dětství co nejintenzivněji. A měla by dětem přinášet co 
nejvíce radosti a potěšení.
              Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat 
mu, říkat mu říkadla. Není problém dítěti nakoupit spoustu 
knížek a pomůcek, ale chce to i zápal pro společné čtení 
a povídání. Předčítáme dětem? Jsou to přece milé chvilky 
vzájemnosti, dítko zakutané pod peřinou a my s knížkou v 
ruce.
 Dítě mluví tak, jak to slyší kolem sebe -  
rozhodující je tedy mluvní vzor dospělých. Nevyplácí se 
ani příležitostné šišlání na dítě nebo přizpůsobování se 
dětské nedokonalé  výslovnosti. Napodobovací reflex dítěte 
je totiž velmi silný. Pokud se rodina dítěti málo věnuje a 
ono tráví hodně času samo (…dej pokoj, běž si hrát…) 
nebo hodiny u televize, opožďuje se vývoj dítěte celkově, 
protože nemá dost různorodých podnětů – pohybových,    
zrakových, sluchových.

 Logopedické nedostatky a odchylky ve správné 
výslovnosti se u dětí vyskytují poměrně často. Rodiče se 
obracejí na učitelky s dotazem, zda by nebylo vhodné zajít 
na logopedii. Na druhé straně jsou rodiče, kteří nedbají 
ani na doporučení a logopeda nenavštíví nebo docházku  
k odborníkovi ukončí s tím, že nemá efekt.
 Představa rodičů, že pouhá docházka na nápravu 
řeči vyvolá zázraky a náhlé zlepšení výslovnosti, je lichá.  
S dítětem se musí podle pokynů pracovat i doma. Rodič 
by si měl každý den vyčlenit chvilku na procvičování s 
dítětem, v klidu a pohodě. Jen spolupráce rodiče a logopeda 
zajistí dobré výsledky.
 Chceme-li dětem s rozvojem řeči pomáhat, držme 
se Komenského moudrosti, že činnosti se učíme činností 
a mluvme, mluvme, mluvme. Milí rodiče, všechny řečové 
investice do dětí v podobě říkanek, písniček a vyprávění si 
děti ukládají a nepochybujte o jejich zúročení!
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Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2009 
    
Ludmila Vávrová Nivy II. 285 70 let 
Jana Molnárová Podhradská 391 70 let 
Věra Mališková Hlavní 57 75 let 
Marie Krajčová Pod Větrníkem 27 81 let 
Aloisie Bernátková Leoše Janáčka 123 82 let 
Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 82 let 
Emilie Máčalová K Přehradě 146 83 let 
Miroslav Coufalík Koryta 231 83 let 
Věra Grimesová A. Václavíka 140 84 let 
František Máčala K Přehradě 146 84 let 
Věra Haluzová A. Václavíka 232 86 let 
Anděla Mikulcová Hlavní 55 88 let 
Josef Guryča Leoše Janáčka 236 89 let 
Marie Nejezchlebová Pozlovice 113 90 let 
František Bětík Hlavní 91 96 let  

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Štěpán Vráblík             Antonína Václavíka 430 
Julie Elen Remešová             Antonína Václavíka 383 
Nicolas Bednařík                                    Nivy 219 
Andrea Kubáčková                                  Hlavní 183 
Antonín Mikeš                          Ludkovická 372

Rodičům srdečně blahopřejeme  
Sňatky

Petra Máčalová a Milan Žebráček                     Hlavní 294  
Lenka Houserková a Václav Bezděk                Nivy I. 260
Hana Martincová a Bohdan Valíček                   Hlavní 61 
Pavlína Mozgvová a Jan Bíla             Ludk. 245, Nivy I. 293 
Zuzana Kuchařová a Michal Veselý                         Na Příkopě 328

 Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

 
Naše řady opustili 

 
Miroslav Kolář Hlavní 302 63 let
František Matulík Pod Větrníkem 98 88 let
Jan Bobčík V Dražkách 240 73 let
Helena Srcháčková Za Potokem 84 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. 

●  říjen 
  Dýňová slavnost v zahradě MŠ  
○  7. listopadu 
  Svatomartinské hody 
●  20. listopadu 
  Medový den (pečení perníků, zdobení  
  perníků, výroba vánočních ozdob  
  z včelího vosku apod.) 
○  26. listopadu 
  Rozsvícení vánočního stromu

Kulturní akce Poradna pro uživatele sociálních služeb

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

tel: 577 131 002 

Pro koho tu jsme:
 osoby se zdravotním postižením 
a senioři
 rodiče dětí se zdravotním 
postižením
 opatrovníci osob zbavených 
způsobilosti k právním úkonům
  rodinní příslušníci a osoby 
pečující

Jaké služby nabízíme:
 poradíme s výběrem vhodné 
sociální služby 
 pomůžeme s uzavíráním  
a kontrolou smluv o poskytování 
sociální služby
 poradíme v oblastech: příspěvek 
na péči, státní sociální podpora, 
důchody, sociální zabezpečení, 
zbavení právní způsobilosti
 poskytneme informace pro 
rodinné příslušníky a osoby pečující 
 zodpovíme další otázky týkající 
se sociálních služeb

  Kdy a kde nás můžete navštívit:
úterý    8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
(jiný termín možný po tel. domluvě)

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb

NRZP ČR - Regionální pracoviště 
pro Zlínský kraj

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
tel: 575 570 700 

email: zlin@poradnaprouzivatele.cz                       
www.poradnaprouzivatele.cz

www.nrzp.cz
Městys Pozlovice získal  
v soutěži Zlínského kraje  

„O keramickou popelnici 2010“  
kategorie zpětný odběr elektrozařízení   

1. MÍSTO 
mezi obcemi včetně odměny  

ve výši 15.000,- Kč.  
Děkujeme všem, kteří třídí odpady  

a k tomuto ocenění přispěli.  
Třídit se vyplatí!


