
POZLOVSKÝ OBČASNÍK 
INFORMAČNÍ  ČTVRTLETNÍK  MĚSTYSE  POZLOVICE

Vážení občané,
velmi často se na nás obracejí zájemci o stavební 
pozemky. Pozlovice jsou místem, které láká  
k trvalému bydlení díky svému klidu, krásnému 
prostředí, přiměřené občanské vybavenosti i relativně 
dobré dopravní dostupnosti. Veškerá tato pozitiva 
vyváží i nedostatek pracovních příležitostí v místě 
bydlení.
 Na druhou stranu Pozlovice opouští řada 
lidí, kteří volí nové bydliště právě díky lepším 
pracovním příležitostem. Snahou zastupitelstva je 
vytvořit podmínky pro další rozvoj bydlení a zároveň 
dát nové výstavbě řád v mezích stávajících zákonů. 
V novém územním plánu je velké množství ploch 
pro bydlení, ale je potřeba si uvědomit, že zahrnutí 
pozemku do ploch pro výstavbu je jedním z celé 
řady kroků, které se musí před samotným zahájením 
stavby rodinného domu uskutečnit. Nejzásadnějším 
zlomem, kdy původně zemědělský pozemek je 
možno nazvat stavebním pozemkem a hlavně reálně 
na něm výstavbu zahájit, je vybudování technické 
infrastruktury – inženýrských sítí a komunikací.  
V dnešní době to znamená vynaložit nemalé finanční 
částky. Pokud se jedná o lokalitu s pozemky ve 
vlastnictví jednoho subjektu, pak je situace relativně 
jednoduchá. Tento vlastník sám rozhodne o investici 
a má šanci získat zpět vložené prostředky při prodeji 
stavebních pozemků. Podstatně složitější je situace, 
pokud pozemky v dané lokalitě vlastní větší množství 

osob. V tomto případě je nezbytné dosáhnout dohody 
o rozsahu, termínu a způsobu financování realizace 
mezi všemi vlastníky. Bohužel nesouhlas jednoho 
vlastníka může bránit vydání stavebního povolení na 
technickou infrastrukturu a v lokalitě pak není možné 
upravit či vybudovat komunikaci či inženýrské sítě. 
V Pozlovicích je většina navrhovaných pozemků 
v lokalitách pro bydlení právě ve vlastnictví 
velkého množství osob. Možnosti rozvoje bydlení  
v Pozlovicích se tedy budou odvíjet zejména od 
přístupu všech vlastníků pozemků, zda dokážou 
přistupovat na kompromisy a reálně zváží své 
požadavky. Pokud nedojde k dohodám, může se 
nám stát, že stavební pozemky budou pouze plochou 
zakreslenou v územním plánu bez možnosti stavět.
 Poslední dobou mám dojem, že ve společnosti 
nám ubývá dohod. Poslanci považují přijetí 
kompromisu za prohru. V rodinách chybí tolerance, 
názorová rozdílnost je důvodem k rozvodu. Dohoda 
je vlastně způsob řešení problému, znamená pokrok, 
nedohoda znamená přešlapování na místě. Nevyřešený 
problém je mnohdy zdrojem stresu, dalšího problému 
a brzdou rozvoje. Proto zkusme s nastávajícím jarem 
lépe vážit své kategorické požadavky či neústupnost 
a možná tím přijde i více sluníčka do našich životů. 
Přeji Vám krásné nadcházející jaro a příjemné prožití 
velikonočních svátků.

Ing. Olga Tkáčová, starostka

XVII. ROČNÍK JARO 2011
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Naše kroky pro Vaši bezpečnost

Ing. Bronislava CoufalíkováFond mikroprojektů

Ing. Olga Tkáčová
 Jak jste již možná zaznamenali, v průběhu prvního 
čtvrtletí tohoto roku jsme se společně s Policií ČR zaměřili 
na posílení bezpečnosti co nejširšího okruhu občanů. Podle 
zpráv Policie ČR jsou jednou z velmi ohrožených skupin 
senioři, kteří se stávají obětí podvodníků vydávajících 
se za pracovníky energetických společností. Od října 
2010 do ledna 2011 bylo na území Zlínského kraje a 
Jihomoravského kraje spácháno 25 trestních činů tohoto 
charakteru, škoda činí 1.070.000 Kč. Proto si důkladně 
prověřujte, s kým jednáte! Snažili jsme se získat bližší 
informace o termínech odečtů měřidel na našem území. 
Společnost RWE podle jejich sdělení nemá pevný termín 
odečtů, zákazníky předem o periodickém odečtu stavu 
plynoměrů informuje a pracovník je vybaven pracovním 
průkazem s logem společnosti. Společnost E-ON odečty 
provádí v období od 15. 8. do 15. 9., letos nevylučují odečet 
o 14 dnů dříve. Moravská vodárenská a. s. stav vodoměrů 
odečítá v říjnu a listopadu. Žádná ze společností nevybírá 
peníze v hotovosti!
 V letošním roce bychom rádi uspořádali kurz 

sebeobrany, zejména pro ženy. V rámci prevence kriminality 
Zlínský kraj finančně podporuje projekty, které mohou 
eliminovat možná rizika. Řada žen je nucena docházet za 
prací do odlehlých rekreačních lokalit v časných ranních 
hodinách, z odpoledních směn se pak vracet pozdě večer. 
Umět s klidnou hlavou zareagovat a ubránit se případnému 
násilí určitě není na škodu. V rámci projektu je navrženo i 
pořízení osobních ochranných pomůcek, např. spreje nebo 
kontaktní imobilizéry. Jak se říká, štěstí přeje připraveným 
a pokud bude naše žádost o dotaci na projekt „Bezpečně 
kráčíme světem – víme, jak se ubránit“ úspěšná, budeme 
Vás včas informovat o termínech a náplni jednotlivých 
akcí.
 Posledním krokem s cílem posílit bezpečnost, 
tentokrát účastníků silničního provozu, je podání žádosti 
o dotaci na radarový měřič rychlosti na ul. Hlavní před 
odbočku k mateřské škole. Radarový měřič jsme zahrnuli 
do projektu úprav parkovací plochy u MŠ a žádost o dotaci 
jsme předložili na MMR ČR. Realizace je závislá na 
výsledku projednání naší žádosti.

 
 
 

 V rámci operačního programu přeshraniční 
spolupráce SR - ČR je zřízen Fond mikroprojektů, jehož 
cílem je poskytnout přímou podporu v regionech na obou 
stranách hranice. Fondem mikroprojektů jsou podporovány 
zejména aktivity malého rozsahu, dále neinvestičního 
charakteru a menšího investičního 
charakteru. Finanční prostředky jsou 
vyčleněny z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce SR – ČR. 
Správcem fondu je Region Bílé Karpaty. 
Pro účely hodnocení a schvalování 
podaných projektů je vytvořen 
Regionální výbor, který postupuje v 
souladu s řádem schváleným Společným 
monitorovacím výborem.
 V rámci vyhlášené 4. výzvy Fondu mikroprojektů 
jsme podali 2 žádosti, a to projekt „Poznejme se lépe“ a 
projekt „Sportujme společně“. Našim přeshraničním 
partnerem je u obou projektů Město Rajecké Teplice a 
subjekty působící v rámci tohoto města.
 Projekt „Poznejme se lépe“ je zaměřen na společnou 

tvorbu a zpracování propagačních materiálů.
 Projekt „Sportujme společně“ je jednou z akcí, 
kterou si TJ Sokol Pozlovice připomene významná 
výročí tohoto roku, tj. 90 let od založení TJ Sokol a 70 
let od založení fotbalu v Pozlovicích. Jedná se o třídenní 
červnovou akci připravovanou společně s Městysem 
Pozlovice. Do sportovního zápolení budou zapojeny 
všechny složky působící v rámci TJ Sokol, základní škola a 

mateřská škola, přijedou naši slovenští přátelé, se kterými si 
změříme své síly. O bližším programu budete informováni 
prostřednictvím plakátů, pozvánek a vysílání kabelové 
televize.
Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, 
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného 
Regionem Bílé Karpaty. 

Ing. Bronislava CoufalíkováNadace Děti – kultura – sport

Nadace Děti – kultura – sport 
vyhlásila v lednu 2011 
„Milionový grant“ na podporu 
kultury ve Zlínském kraji.  

V rámci tohoto grantu jsme byli úspěšnými žadateli s 
naším projektem, který je zaměřen na kulturní akce konané  
v průběhu tohoto roku v Pozlovicích. Nadace nás podpořila 

částkou ve výši 15.000 Kč.
 Pevně věříme, že uskutečněním připravovaných 
akcí přispějeme ke zlepšení kulturního dění u nás.  
O všech plánovaných kulturních akcích budete průběžně 
informováni prostřednictvím našeho vysílání kabelové 
televize.
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Ing. Stanislav JurákZ připravovaných akcí

Nová prodejna v objektu hasičské zbrojnice

 K 31. 12. 2010  ukončila  prodejní činnost firma 
Květiny Rose Art s. r. o. v objektu hasičské zbrojnice. Od 1. 
3. 2011 byla uzavřena smlouva s novým nájemcem, firmou  
Sdružení Merkur Luhačovice. 
 Po nezbytných stavebních úpravách bude nový 
nájemce nebytové prostory využívat jako prodejnu 
pekařských a cukrářských výrobků.
 Předpoklad uvedení do provozu: 1. 4. 2011.

Zajištění stability MK Ludkovická

 4. dubna t. r. bude zahájena akce Zajištění stability 
místní komunikace v ul. Ludkovická v Pozlovicích.
 Vlivem rostoucího dopravního zatížení  
a geologickými podmínkami došlo v kritickém místě  
k poklesu krajnice nad únosnou mez. Porušený zájmový 

úsek komunikace se nachází právě nad jedním ze starých 
erozních ohybů  koryta potoka. Výsledkem bylo omezení 
obousměrné průjezdnosti v délce cca 50 m.
 Příprava akce byla náročná a skládala se z mnoha 
kroků. Po nezbytných stavebně-technických průzkumech 
a jejich vyhodnoceních, dořešení majetkoprávních 
vztahů  k přilehlým pozemkům, vypracování projektové 
dokumentace, projednání s orgány státní správy, získání 
souhlasu k místní úpravě při provozu v době realizace  
a v neposlední řadě zajištění financování, bylo vydáno 
stavební povolení. Následně ve výběrovém řízení byl 
vybrán dodavatel stavby.
Několik základních technických údajů o stavbě:
 stavba zahrnuje dva stavební objekty:   
 - SO 101 - Místní komunikace  
 - SO 201 - Pilotová  stěna

 kategorie místní komunikace: MO 6,0/30
 šířka vozovky mezi krajnicí: 5,0 m
 plocha opravované vozovky: 308,0 m²
 délka opěrné stěny: 43,6 m 
 stávající sesuv bude sanován stěnou z 44 ks vrtaných 
  železobetonových pilot průměru 600 mm, délka pilot   
 cca 9 m
 na zhlaví pilot bude vybetonován nosný převázkový 
 trám o průřezu 600 x 1 000 mm 
 přebytek zeminy z výkopů: cca 160  m³
 doba realizace stavby: 3 měsíce
 vysoutěžený náklad stavby: 2,395 mil. Kč  
 krytí nákladů: 85% - podpora z ERDF, 5% - dotace 
  SFŽP ČR, 10% - vlastní zdroje
 
 
 
 vysoutěžený dodavatel stavby: EUROVIA CS a. s., 
 závod Zlín
  
 Stavba bude probíhat za plné uzavírky místní 
komunikace (předpoklad 2 měsíce). Postup výstavby 
bude koordinován tak, aby byl zajištěn nezbytný příjezd  
k nemovitostem v ul. Ludkovická.
 Objížďky budou jasně vyznačeny po místních 
komunikacích a po silnici III/4925 v trase: křižovatka 
u zastávky „Pozlovice střed“ po místní komunikaci ke 
křižovatce u hasičské zbrojnice a dál směr Řetechov. Délka 
objížďky cca 4 km.
 Vážení občané, věnujte, prosím, dočasným 
dopravním omezením zvýšenou pozornost. Společně 
vytvořme dodavateli stavby takové podmínky, abychom 
mohli co nejdříve plně využívat  poškozenou komunikaci  
v celém jejím rozsahu.

Objekt bývalého Minimarketu

 Po zdlouhavých jednáních  s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových byl Městysem  
Pozlovice odkoupen objekt bývalého Minimarketu. 
 V současné době se hledá vhodné řešení  
k využití  zchátralého objektu. Snahou je  prostor využít  
k znovuobnovení prodejny smíšeného zboží pod patronací 
vhodného obchodního řetězce.
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Ing. Stanislav JurákZ připravovaných akcí - pokračování ze str. 3

Zalesňování pozemku městyse v lokalitě Obora

 V průběhu měsíce dubna je naplánována realizace  
zalesnění pozemku o výměře cca 4.110 m² v lokalitě Obora 
v Pozlovicích.
 Pod vedením odborného lesního správce se 
pozemek připravuje k výsadbě cca 1.100 ks sazenic dubu 
letního a cca 3.000 ks sazenic borovice lesní.  Nově osázená 
plocha bude oplocena a zajištěna proti  přístupu lesní zvěře.

RNDr. Roman KašparLuhačovské Zálesí, o. p. s.
Grantové schéma v Luhačovském Zálesí 

aneb 
Jak snadno lze získat penízky pro akce spolků v regionu  

v roce 2011

 Místní spolky v území působnosti Místní akční 
skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí se mohou 
přihlásit do 4. dubna 2011 o financování svých akcí  
v rámci „Grantového schéma v Luhačovském Zálesí“, 
které je soustředěno na podporu akcí v regionu a rovněž na 
propagaci MAS a jejích aktivit.
 Luhačovské Zálesí, o. p. s. vypsalo „Výzvu pro 
předkládání žádostí na podporu akcí“ a podpoří vybrané 
žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní 
a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce 
letošního roku. Na akce je možné žádat o podporu ve výši 
od 2.500,- Kč do 10.000,- Kč. Celková alokace pro akce 
konané v roce 2011 činí 100.000,- Kč. Nutno podotknout, 
že příjemci podpory budou zároveň na své akci propagovat 

MAS a především jí uskutečňovanou realizaci místní 
rozvojové strategie „Luhačovské Zálesí – region zdraví, 
krásy a prosperity“.
 Uzávěrka příjmu žádostí je 4. dubna 2011, 
vyhodnocení akcí proběhne v průběhu daného měsíce. 
 Bližší informace včetně Výzvy a formuláře žádosti 
naleznete na www.luhacovskezalesi.cz v sekci „Ke stažení“.
 Další informace jsou k dispozici u manažerky  
grantového schéma Ing. Magdy Budínové, tel:   
776 895 929, e-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz

 
 
 

RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti
Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
tel: 577 131 002, mob: 774 230 210

kaspar@luhacovskezalesi.cz, www.luhacovskezalesi.cz

OSH ZlínJarní spalování travních porostů a jiného odpadu

 Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře  
a chalupáře k práci a úklidu. To ale přináší řadu problémů 
také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy 
nehlášeného spalování klestu, suché trávy, dřevního nebo 
jiného biologického odpadu. 
 Hasiči proto varují před nebezpečným plošným 
vypalováním suchého porostu na volných plochách, 
které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným 
ohrožením jak přírody, tak 
majetku nebo i zdraví lidí. 
Zvláště senioři by se měli mít na 
pozoru a neměli by přeceňovat 
své omezené reakční schopnosti. 
 Hasiči proto občanům 
doporučují, aby případné 
spalování odpadu na zahrádkách 
hlásili předem na telefon  
950 670 222 nebo využili zcela 
novou službu zlínských hasičů 
na internetových stránkách  
www.hzszlk.eu v portálu na 
hlášení pálení odpadu Pálení 

klestí ve Zlínském kraji . Hasiči tak chtějí předejít zbytečným 
výjezdům a planým poplachům, které každoročně provází 
toto období.  
 Zároveň upozorňujeme, že povinností každého 
občana je počínat si tak, aby nedošlo k požáru.Je třeba 
dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí 
ihned přivolat pomoc hasičů na čísle 150 nebo 112.  
 V případě nedodržení těchto zásad a porušení 

povinností § 17 zákona  
č. 133/1985 Sb., O požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, může být fyzická 
osoba ve správním řízení  
v návaznosti na přestupkový 
zákon napomenuta příp. 
pokutována až do výše 25.000 
Kč. Povinnosti právnických 
osob řeší § 5 zákona  
č. 133/1985 Sb., O požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Daniela LinhartováZdravé zoubky
 Ve čtvrtek 10. 2. 2011 se v naší MŠ konala velmi 
potřebná a zajímavá přednáška o hygieně ústní dutiny. 
Obsahovala část teoretickou i praktickou, která byla spojena 
s nácvikem správného čištění zubů.
 Připravily si ji studentky Lékařské fakulty 
univerzity Palackého v Olomouci, obor zubní lékařství,  
v rámci sdružení „DENTAL ALARM“ – Jana Nakládalová  
a Dáša Kovaříková.
 Děti dostaly za úkol přinést si k nácviku své 
dětské kartáčky a připojit se mohli také rodiče a ostatní 
dospělí. V teoretické části nám studentky pomocí obrázků 
při promítání přiblížily to, jak zub roste, z čeho se skládá, 
co mu škodí a jak mu můžeme pomáhat, aby byl zdravý. 
Součástí přednášky byla také výstavka doporučených 
výrobků – zubních kartáčků, zubních nití, mezizubních 
kartáčků, vhodné zubní pasty a další.  Pokračovali jsme částí praktickou, kdy jsme si 

pomocí barvícího roztoku na zubech ověřili, kde na nich 
zůstává nejvíce nečistot. Podotýkám, že souhlasily pouze 
děti, ostatní dospělí jsme se k tomuto zákroku neodhodlali.
 Následoval praktický nácvik správného čištění 
zubů a byli jsme překvapeni, že máme všichni používat 
zásadně měkké zubní kartáčky. Seznámili jsme se s tím, 
jakým způsobem a kdy si zuby čistit, jak dlouho, jak 
pečovat o mezizubní prostory a dokonce o čistotu jazyka.
 V závěrečné části došlo i na dotazy 
rodičů k dané problematice a byla jich spousta. 
Z přednášky jsme odcházeli plni dojmů  
a předsevzetí a spokojeni, že jsme se zúčastnili. Děkujeme.  

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Máme za sebou změnu letopočtu a jako jiné složky, 
tak i hasiči rekapitulovali svoji činnost za rok 2010 na 
výroční členské schůzi. Zde byly zmíněny větší či menší 
úspěchy na poli sportovním či kulturní akce, na kterých 
se členové podíleli jako organizátoři nebo jen účastníci. 
Jejich počet byl vyšší, než by stačily prsty obou rukou. 
V této činnosti jsme pokračovali hned v únoru, když se 
v sobotu 12. února zcela zaplněný místní víceúčelový sál 
roztančil za doprovodu skupiny Orient rock při tradičním 
hasičském plesu. Následující akcí, která ukončuje období 
masopustu, byl průvod masek obcí – prostě fašanky, letos 
připadající na sobotu 5. března. Letošního vedení se ujal 
jezdec na koni – prezident T. G. Masaryk, následovaný  
např. populárním pirátem Jackem Sparrowem, katem 
Mydlářem nebo bojovným vikingem a dalšími známými, 
třeba i smyšlenými, historickými postavami. Spolu s členy 
SDH se průvodu zúčastnilo i nemálo příznivců této tradice, 
za což jim patří velké poděkování. 
 Sumář loňského roku byl pro jednotku taktéž 
ve znamení 12 ostrých výjezdů – 2 prověřovací taktická 
cvičení a 10 zásahů. Toto číslo je rok od roku větší a ukazuje 
na nutnost mít akceschopnou zásahovou jednotku. Začátek 
roku byl naštěstí příznivý a našeho výjezdu nebylo potřeba. 
Nicméně s příchodem jarního období je třeba si dát pozor 

na neřest, se kterou hasiči bojují už od posledních dnů února 
– plošné vypalování suché trávy. Například jen v sobotu 12. 
března vyjížděli hasiči na území Zlínského kraje celkem  
k 18 nahlášeným požárům v přírodě. Pokud tedy budete 
pálit větve či jiné travní zbytky na hromadě a v blízkosti 
suchého porostu, je potřeba mít toto dostatečně zabezpečeno 
pomocí hasících prostředků, např. dostatek vody a za 
větrného počasí je lepší se pálení vyhnout. Toto pálení lze 
také nahlásit na webových stránkách HZS Zlínského kraje  
http://paleni.hzszlk.eu. Jedná se pouze o evidenci  
a nahlášením nedochází k jeho schválení. 
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2011

Květoslava Procházková Leoše Janáčka 198 75 let 
Ludmila Hájková Nivy 218 75 let 
Viliam Dolinay Pozlovice 107 75 let 
Karel Šulák Na Drahách 170 80 let 
Vlasta Martincová Nivy I. 260 80 let 
Ing. František Bednařík Hlavní 49 81 let 
Oldřich Matulík Podhradská 305 81 let 
Marie Miklová Nivy 190 82 let 
Mária Martincová Hlavní 230 83 let 
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 88 let 
Anastázie Hrubošová Nivy 222 88 let 
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159 88 let 

 
 

 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Tomáš Kubáček                                 Nivy II. 269
Julia Maria Cícha                                 Nivy II. 271 
Vojtěch Kolář                           Podhradská 389 
Jan Martinec                                  Nivy I. 258 
Tereza Krajčová                           Podhradská 314 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  
Naše řady opustili 

 
Josef Hlavička Hlavní 126 57 let 
Růžena Nováková Pod Větrníkem 22 49 let 
Ing. Jiří Martinec Nivy 224 73 let 
Marie Krajčová Podhradská 105 90 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. 

○  duben 
  přednáška „Jak se účinně  
  bránit”, přednáší MUDr. 
  Jan Cimický, CSc. 
●  9. dubna 
  Zvěřinové hody 
○  30. dubna 
  XI. Slet čarodějnic 
●  13. - 15. května 
  Otvírání pramenů  
  v Luhačovicích 
○  3. - 5. června 
  Oslavy 90 let od založení 
  TJ Sokol a 70 let od
  založení fotbalu  
  v Pozlovicích
●  12. června
  Koncert Dívčího 
  saxofonového 
  orchestru v hudebním 
   altánu  v Pozlovicích 

Společenské akce

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

na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002 

Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2011

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

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

15 3.4. A POZLOVICE - Šanov 15:30 ---
16 10.4. A Drnovice - POZLOVICE 14:00 12:45

11 17.4. Ž POZLOVICE - Jasenná 10:00 ---
11 17.4. D POZLOVICE - Vysoké Pole 13:30 ---

17 17.4. A Návojná - POZLOVICE 16:00 14:45
12 24.4. Ž POZLOVICE - Poteč 10:00 ---
12 24.4. D POZLOVICE - Poteč 13:30 ---

18 24.4. A POZLOVICE - Újezd 16:00 ---
13 So 30.4. Ž Dolní Lhota - POZLOVICE 14:30 13:45
13 So 30.4. D Újezd - POZLOVICE 16:30 15:30

19 1.5. A Smolina - POZLOVICE 14:00 12:45
14 8.5. Ž POZLOVICE - Bylnice 10:00 ---
14 8.5. D POZLOVICE - Biskupice 14:00 ---

20 8.5. A POZLOVICE - Slopné 16:30 ---
15 15.5. Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:00 9:00
15 So 14.5. D Drnovice - POZLOVICE 16:30 15:30

21 15.5. A Rokytnice - POZLOVICE 16:30 15:15
16 22.5. Ž Jasenná - POZLOVICE 14:30 13:30
16 So 21.5. D Vysoké Pole - POZLOVICE 16:30 15:30

22 22.5. A POZLOVICE - Mirošov 16:30 ---
17 29.5. Ž Poteč - POZLOVICE 10:30 9:15
17 29.5. D Poteč - POZLOVICE 14:00 12:45

23 29.5. A Biskupice - POZLOVICE 16:30 15:30
18 5.6. Ž POZLOVICE - Dolní Lhota 10:00 ---
18 5.6. D POZLOVICE - Újezd 14:00 ---

24 5.6. A POZLOVICE - Nevšová "A" 16:30 ---
19 12.6. Ž Bylnice - POZLOVICE 14:30 13:30
19 12.6. D Biskupice - POZLOVICE 14:00 13:00

25 12.6. A Štítná nad Vl. "B" - POZLOVICE 16:30 15:15
20 19.6. Ž POZLOVICE - Nedašova Lhota 10:00 ---
20 19.6. D POZLOVICE - Drnovice 14:00 ---

26 19.6. A POZLOVICE - Luhačovice "B" 16:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2011

UTKÁNÍ

ŽÁCI ( Ž )   
okresní soutěž sk. „C“

DOROST ( D ) 
 okresní soutěž sk. „B“

MUŽI ( A )  
III. třída sk. „B“
    
Příznivci jsou srdečně vítáni !




