
POZLOVSKÝ OBČASNÍK 
INFORMAČNÍ  ČTVRTLETNÍK  MĚSTYSE  POZLOVICE

Vážení občané,
s nadcházejícím létem si všichni stejně jako každý 
rok klademe otázku: „Jaké bude?“ Léto – to je 
hlavně sluníčko, teplo, ale bohužel některé roky 
to byly i povodně, které řadě našich spoluobčanů 
osudově zasáhly do života. Cestovnímu ruchu a 
lázeňství v Pozlovicích, které jsou hlavními zdroji 
pracovních příležitostí, bezproblémový průběh léta 
řadu let komplikovaly přemnožené sinice v přehradě.  
Očekávali jsme, že letošní rekreační sezóna již bude 
od těchto našich lokálních problémů oproštěna, že v 
přehradě po letech budeme moci najít vodu vhodnou 
ke koupání, pokud nás příroda obdaří dostatečným 
množstvím vody a přehrada se po vypuštění naplní. 
Realita je však  jiná. Množství sedimentů v přehradě 
bylo projektantem chybně spočítáno, a tak po 
odtěžení smluvně stanoveného objemu – 225 tis. 
m3 - musely být práce zastaveny. V přehradě zůstalo 
65 tis. m3 sedimentů, na které Povodí Moravy, s. p. 
musí obstarat další finanční prostředky. Na posledním 
kontrolním dnu bylo konstatováno, že společně se 
Zlínským krajem bude správce vodního toku usilovat 
o zajištění financí tak, aby vícepráce byly provedeny 
v průběhu letošního podzimu, dno přehrady přemrzlo 

a napouštění by bylo zahájeno s jarním táním. 
 Přestože přehradu budeme mít letos bez vody, 
možnosti rekreačního vyžití u přehrady určitě najdete. 
Průzračná osvěžující voda v koupališti Duha, které 
bylo syndikátem novinářů ZK oceněno jako stavba 
roku Zlínského kraje 2010, bude ohřátá tepelnými 
čerpadly na 24 – 26  stupňů Celsia. Okruh pro in-
line bruslení, cyklistiku či procházky je letos doplněn 
o naučný chodník. Na jednotlivých informačních 
panelech najdete zajímavosti o historii původního 
údolí Šťavnice s řadou dnes již zaniklých mlýnů, o 
povodních v Luhačovicích i o výstavbě a současnosti 
Luhačovické přehrady. Věřím, že návštěvnost našeho 
regionu udržíme i přes letošní mimořádný stav.
 Významnou měrou k pohodě každého 
návštěvníka můžete přispět i Vy, občané a vlastníci 
nemovitostí. Často se setkávám s turisty, kteří 
obdivují čistotu, upravenost veřejných prostranství 
a okolí Vašich domů. Snažme se letos ještě více 
přiblížit upraveností našeho okolí tolik obdivovaným 
zahraničním destinacím. Konečně - neděláme to pro 
návštěvníky, ale hlavně pro sebe!

Přeji Vám krásné léto!
Ing. Olga Tkáčová, starostka

XVII. ROČNÍK LÉTO 2011

NAUČNÝ CHODNÍK LUHAČOVICKÁ PŘEHRADA
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Ing. Stanislav JurákZ připravovaných akcí

Ing. Olga TkáčováMateřská škola – Průzkum veřejného mínění 

 Rada městyse každoročně řeší projednávání 
žádosti o uzavření Mateřské školy Pozlovice v době letních 
prázdnin po dobu 4 týdnů. Pozlovice jsou oblastí, kde je 
velké množství pracovních míst v řadě profesí převážně 
sezónních, se směnným i víkendovým provozem. Skloubení 
pracovních povinností a nároků zaměstnavatelů s péčí o 

děti je pak pro řadu rodin mimořádně náročné. Proto se rada 
rozhodla před schválením uzavření školky zjistit názor Vás, 
občanů. Nic víc – nic míň nebylo touto zprávou sledováno. 
Do školky bylo za poslední roky investováno přes 6 mil. 
Kč, proto považujeme za účelné využívat toto zařízení dle 
potřeb občanů.

Odpadové centrum Pozlovice
  
 Městys Pozlovice se postupně snaží naplňovat 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (platnost novelizace zákona od   
1. 1. 2011).
 V současné době je připravována k realizaci stavba 
„Odpadové centrum Pozlovice“. K tomuto záměru bude 
využit prostor stávajícího stavebního dvora u bývalého 
zemědělského areálu.
 Odpadové centrum bude obsahovat vlastní 
sběrný dvůr a komunitní kompostárnu. Účelem zařízení 
je shromažďovat odpady z produkce občanů městyse a 
využívat zelené zbytky – odpady rostlinného původu z 
produkce obecních ploch a zahrad občanů.
Stavba zahrnuje:
 7 stavebních objektů:
 - SO 01 -  Provozní budova  
 - SO 02 -  Přístřešek pro mechanismy
 - SO 03 -  Zpevněné plochy
 - SO 04 -  Kanalizace
 - SO 05 -  Prodloužení přípojky vody
 - SO 06 -  Rozvod nn, osvětlení
 - SO 07 -  Kamerový systém
 1 provozní soubor:
 - PS 01 -  Nakládání s odpady
Celková projektovaná roční kapacita sběrného dvora:
 177 tun odpadu kategorie ostatní odpad
 4 tuny odpadu kategorie nebezpečný odpad ( z toho cca 
 1,5 t použitých výrobků – elektrozařízení)
Celková projektovaná roční kapacita obecní komunitní 
kompostárny:
 148 tun zelených zbytků
 další biologicky rozložitelné zbytky budou zpracovány 
 v domácím kompostování v kompostérech. Kompostéry 
 zakoupí městys a občanům je bude poskytovat v rámci 
 bezplatné zápůjčky.
Předpokládané náklady stavby:
 8.637.059,- Kč bez DPH
Předpokládaný termín realizace:
 9/2011 -  5/2012
Akce je připravována s využitím dotace z operačního 
programu Životního prostředí.

Oprava chodníku v ul. Nivy

Tato akce byla zařazena do programu postupných oprav 
chodníků a komunikací vzhledem  k špatnému technickému 
stavu (povrch vykazuje četné nerovnosti, zvlnění, 
nesourodost materiálů).
Celková opravovaná délka chodníku:
 cca 90 mb (při šířce 1,2 m)
Předpokládané náklady na opravu: 
 177.000,- Kč bez DPH
Předpokládaný termín realizace: 
 podzim 2011
Akce je připravována s využitím finančních prostředků 
získaných z MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., z Programu 
rozvoje venkova.

Odvodňovací betonový žlab v ul. Na Drahách

Tato akce byla zařazena do programu postupných oprav 
chodníků a komunikací vzhledem ke špatnému odvodnění 
komunikace Na Drahách. 
Celková opravovaná délka žlabu:
 cca 25 mb
Předpokládané náklady na opravu:
 31.000,- Kč bez DPH
Předpokládaný termín realizace:
 podzim 2011
Akce je připravována s využitím finančních prostředků 
získaných z MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., z Programu 
rozvoje venkova.
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Ing. Stanislav JurákTřídění elektroodpadu
 Díky zodpovědným občanům 
ušetřil městys Pozlovice životnímu 
prostředí řadu surovin.
 Naše obec už několik let 
poskytuje občanům možnost třídit 
vysloužilé spotřebiče – mimo jiné 
televize a monitory. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu 
prostředí, stejně jako o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů 
nebo nebezpečného odpadu. Informace 
nám poskytla analýza  dopadu sběru a 
recyklace televizí a monitorů na životní 
prostředí zpracovaná neziskovou 
společností ASEKOL s. r. o., která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci občany 
tříděných elektrozařízení.  
 Zpětný odběr a recyklace 
jedné televize uspoří tolik energie, 
kolik spotřebuje žárovka za čtyři 
měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu 
ropy osobního automobilu za 22 km 

jízdy nebo zabrání vzniku odpadní 
vody z deseti sprchování. Tato zjištění 
přinesla tato analýza. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení je pro životní prostředí 
přínosný.
 Studie posuzovala systém 
zpětného odběru televizorů a 
počítačových monitorů. Hodnotila 
jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu nebo 
k jejich konečnému zneškodnění. Pro 
každou frakci byly vyčísleny dopady 
na životní prostředí. Výsledky studie 
byly prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. 
 „Z Certifikátu Environ-
mentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané městyse 
Pozlovice v loňském roce vytřídili 
102 televizí a 57 monitorů. Tím jsme 

uspořili 24 MWh elektřiny, 469 litrů 
ropy,  119 142 m3 vody a  1 070  tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 6 tun CO2 
ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 24  tun.“
 Když si uvědomíme, 
že například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. 
 Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televize a monitory, přínos 
pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů 
starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží 
všichni, kteří elektroodpad nevyhazují 
do popelnice nebo dokonce do přírody, 
ale nosí jej do sběrného dvora.   

Ing. Stanislav JurákUkončení skládky v Korytech a třídění plastových odpadů

 Vzhledem k ukončení 
skládky v Korytech řešíme 
přechodně ukládání stavební 
suti a biologického odpadu 
v areálu farmy Zálesí a. s., v 
bývalém silážním žlabu (za 
dolním kravínem směrem na 
Ludkovice). Po jeho vyklizení 
a dalších úpravách budete o 
způsobu ukládání suti informováni 
prostřednictvím infokanálu. Do 
té doby bude probíhat ukládání 
stavební suti v omezeném 
množství (do 1 m3). Likvidaci 
většího množství stavební suti si 
stavebník musí zajistit na vlastní 
náklady. Odpady, které souvisí a 
pocházejí z podnikatelské činnosti, 
nelze zde ukládat vůbec.
 Stavební suť bude drcena 
a následně využita či nabídnuta 
jako recyklovaný podkladový 
stavební materiál.
 Kvůli častým dotazům 
ohledně nejasností v třídění 
plastového odpadu do žlutých 
pytlů upřesňujeme informace 
zveřejněné v Pozlovském 
občasníku již dříve. 

 Kromě PET lahví můžete 
do pytlů vkládat také fólie z 
polyetylénu a polypropylénu 
(PE a PP), duté obaly pouze 
potravinářské a drogistické 
(např. od kečupu, jedlých olejů, 
šamponů, aviváží, plastových tub 
apod.). Obaly po vyprázdnění 
vypláchněte a zmáčkněte. Nejsou 
to však všechny druhy plastů 
uvedené v symbolech na žlutém 
pytli.
 Ostatní plasty z 
kapacitních a ekonomických 
důvodů TS Zlín s. r. o. netřídí a 
do žlutých pytlů je nevkládejte. 
Kelímky od jogurtů (6 druhů 
materiálu), vaničky od másla, 
sádla, Ramy apod. budou dále 
patřit do popelnice a větší plastové 
výrobky (židle, boby apod.) pak 
do velkoobjemového odpadu ve 
sběrném dvoře.
 Do pytlů rozhodně nepatří 
plasty znečištěné chemikáliemi, 
oleji nebo blátem, novodurové 
trubky, linolea a jiné výrobky  
z PVC.

Provozní doba sběrného dvora 

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

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



Ing. Stanislav JurákSportujme společně

 3. až 5. června 2011 proběhly na všech sportovištích 
v obci a okolí vzpomínkové oslavy 90. výročí založení TJ 
Sokol a 70. let fotbalu v Pozlovicích.
 Pátek 3. června byl věnován dětem z mateřské školy 
a základní školy. Ráno děti v tělocvičně přivítal kouzelník. 
Celé dopoledne si všechny děti zasportovaly ve školním 
Sportinu na víceúčelovém hřišti u MŠ.
 Navečer se sešlo 8 amatérských družstev 
(KUŽELKY) na luhačovské kuželně „Radostova“. 
Napínavé klání na 60 hodů sdružených nakonec vyhrálo 
věčně druhé družstvo „Modrý balet“ (Zdeněk Hasoň, Josef 
Kuchař, Vladimír Valášek a Pavel Matulík).
 Krásné sobotní ráno začalo výšlapem „Okolo 
Pozlovic“. Trasy od 5 km do 20 km absolvovalo celkem 
46 turistů, kteří si tím mohli připomenout oblíbený 
turistický pochod Luhačovským Zálesím, který v 
Pozlovicích organizoval „Blesk“ František Matulík 
společně s Turistickým oddílem mladých v sedmdesátých 
až devadesátých letech minulého století.
 Stále oblíbenější a zajímavé cvičení „ZUMBA“ 
(fitness) se představilo v dopoledních hodinách v místní 
tělocvičně. Cvičení se zúčastnilo 19 žen pod vedením 
profesionálních lektorů.
 Volejbalové turnaje se hrály na víceúčelovém hřišti 
u MŠ. Dopoledne si zasoutěžily dětské týmy, odpoledne 
dospělí.
 Královskou hru Šachy přivítala v odpoledních 
hodinách zasedací místnost městyse, stolní tenisti zápolili v 
tělocvičně.
 Na fotbalovém hřišti začali v pravé poledne 
fotbalové soutěže, ve kterých předvedli fotbalisté všech 

věkových skupin své umění v turnaji generací.
 Vyhodnocení všech soutěží včetně předání uznání 
za rozvoj sportu v Pozlovicích devíti zasloužilým členům 
(Iva Garguláková, Marta Vlková, František Bětík, František 
Kovařík, Josef Kubáček, Václav Martinec, Vlastimil Nášel, 
Jaroslav Skovajsa a Svatopluk Šůstek) se konalo v podvečer 
ve sportovním areálu za účasti statutárního náměstka 
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a dalších hostů.
 Večer následovala „pod břízkami“ taneční zábava 
se známou skupinou FOCUS rock.
 Nedělní program byl sestaven z mistrovských 
fotbalových zápasů žáků, dorostu a mužů. Pro děti připravili 
Junáci zábavné odpoledne plné her a soutěží. Své místo zde 
měl i kouzelník, skákací hrad a pravý junácký táborák s 
opékáním špekáčků.
 Během tří dnů se všech cvičení a soutěží aktivně 
zúčastnilo 380 sportovců – amatérů všech věkových 
kategorií, z toho 36 jich bylo z našeho slovenského 
partnerského města Rajecké Teplice.
 Velký dík za pomoc a podporu akce patří všem 
organizátorům, pořadatelům z oddílů TJ, Hospodě u 
Krajčů, Obci Podhradí a Městysu Pozlovice. Akce s názvem 
„Sportujme společně“ byla připravena TJ Sokol Pozlovice, 
Městysem Pozlovice a Městem Rajecké Teplice. 

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií,  
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného  
Regionem Bílé Karpaty.

8. května  
t. r. jsme od 
Nadace Děti 
– kultura – 

sport převzali symbolický šek na 25 
tis. Kč na podporu sportu ve Zlínském 
kraji, kdy jsme byli úspěšnými žadateli 
s naším projektem zaměřeným na 
dovybavení víceúčelového hřiště.

Jak jsme 
uvedli v 
p r v n í m 

letošním občasníku, chceme v 
průběhu měsíce září t. r. uspořádat 
kurz sebeobrany, zejména pro ženy. 
Zlínský kraj podpořil náš projekt 
v rámci prevence kriminality 
„Bezpečně kráčíme světem – víme, 
jak se ubránit“ finanční částkou 
ve výši 21 tis. Kč. Zájemkyně o 
tento kurz se mohou hlásit na úřadu 
městyse do 15. srpna 2011 na e-mail:  
mestys@pozlovice.cz nebo u p. Marty 
Vlkové.

Ing. Bronislava Coufalíková
Nadace Děti-Kultura-Sport

Kurz sebeobrany

Ing. Dušan RichterKabelová televize
 Koncem května 2011 došlo v TKR Pozlovice ke zrušení analogového vysílání 
programů STV1 a STV2. Od této doby je možné tyto programy příjímat pouze v digitální 
podobě. Zároveň bylo do TKR zařazeno digitální vysílání českého veřejnoprávního multiplexu 
1 (multiplex = balíček televizních a rozhlasových programů a doplňkových služeb vysílaný  na 
jednom kanále v rámci digitálního vysílání) a slovenského multiplexu 1. Pro příjem digitálních 
programů musí mít účastníci vybaveny televizní příjímače DVB-T tunerem nebo tzv. set-tob-
boxem. Po ukončení analogového televizního vysílání v ČR (na Zlínsku 30. 6. 2012) budou i 
nadále programy označené v tabulce (níže) „A“ šířeny v TKR Pozlovice analogovou cestou. 
Pravděpodobně v listopadu 2011 bude ve Zlínském kraji dostupné digitální vysílání českého 
multiplexu 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov) a multiplexu 3 (Prima 
Love a Radio Proglas) s možností jejich zařazení do TKR Pozlovice. Digitální televize využívá 
kmitočty mnohem úsporněji než analogová, do jednoho vysílacího kanálu se vejde více 
televizních programů (zatímco v analogu jenom jeden), proto je jejich zařazení do vysílání TKR 
levnější, než je šířit analogově. 

programová nabídka v TKR Pozlovice platná od 20. 5. 2011
mini nabídka základní nabídka (+ programy mininabídky)

1. TV Noe A 11. Markíza A 21. STV1 D
2. Nova Cinema A 12. Óčko A 22. STV2 D
3. Infokanál A 13. Eurosport A 23. Markíza D
4. TV Barrandov A 14. Discovery A

Č
es

ký
 ro

zh
la

s

Radiožurnál D
5. ČT1 A 15. Anim. Planet A Praha D
6. ČT2 A 16. ČT1 JM D Vltava D
7. TV Nova A 17. ČT2 D Radio Wave D
8. TV Prima A 18. ČT24 D D-dur D
9. ČT24 A 19. ČT4 D Leonardo D

10. ČT4 Sport A 20. TV Joj D Radio Česko D
pozn: A - analogové vysílání, D - digitální vysílání Radio FM II A
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 S nástupem jara začíná období poutí a pro 
náš sbor je tradicí, zúčastnit se hasičské pouti na 
Maleniskách. Ta se koná první květnovou neděli 
dopoledne za účasti několika desítek sborů z 
blízkého okolí i vzdálenějších míst Moravy a ani 
letos se neobešla bez naší účasti. Ovšem tato neděle 
nebyla pouze ve znamení poutě, ale hned odpoledne 
naši členové připravili pro občany každoroční 
stavění máje v centru městyse. Letošní máj měl 
svoji symboliku – model Tatry, připomínající odvoz 
sedimentů z přehrady. Kácení máje proběhlo v 
neděli 29. května, s přívlastkem „středověké“, které 
ozdobila svým vystoupením skupina historického 
šermu z Luhačovic. Na závěr celé akce ještě všem 
přítomným předvedli svoji ohňovou show.
 Opět po roce se sjeli zástupci všech sborů 13. 
okrsku na soutěž v požárním sportu, kterou na své 
půdě hostil sbor z Polichna. I přes neúspěch družstva 
mužů lze účinkování sboru hodnotit kladně. Družstva 
mladších žáků skončily na 1. a 3. místě, dorostu na 
2. místě a družstvo žen se ztrátou pouhých 0,37 s 
taktéž na 2. místě. Další soutěžní klání podstoupilo 
družstvo mladších žáků na již 10. ročníku soutěže 
„O pohár starostky městyse Pozlovice“, kde ve 
své kategorii skončili na 6. místě.  Prvenství si 
vybojovalo družstvo z Loučky a v kategorii starších 
žáků si nejvyšší ocenění odvezlo družstvo ze Štítné 
nad Vláří.
 S teplým jarním počasím je spojený výjezd 
jednotky do Horní Lhoty, když jsme byli vysláni    
16.  3. v 12:24 hod. na likvidaci požáru mladého 
lesního porostu, vzniklého následkem vypalování 
trávy. Na další dva výjezdy jsme byli vysláni 
operačním střediskem HZS 2. 4. v 18:13 hod. a 17. 5. 
v 20:39 hod. na místní sběrný dvůr, kde došlo v obou 
případech k samovolnému rozhoření odpadového 
dříví. Kromě zásahů se jednotka zúčastnila 20. dubna 
školení na letišti v Biskupcích. Zde bylo pro hasiče 
z Biskupic, Luhačovic, Pozlovic a HZS Luhačovic a 
Zlína připraveno hasící letadlo a všechny zúčastněné 
jednotky nacvičovaly jeho plnění. Tohoto cvičení se 
jako diváci zúčastnili také naši nejmenší členové, pro 
které to byl nezapomenutelný zážitek. 
 Musím s povděkem uznat, že se v 
Pozlovicích již delší dobu nevyjíždělo k požáru, 
způsobeném vypalováním trávy a ani  nedošlo k 
žádnému planému výjezdu na základě nenahlášeného 
pálení. Několik telefonátů během jarních měsíců 
na informace ohledně oznámení pálení na HZS mě 
utvrdilo v tom, že občané se snaží toto řešit předem i 
se zabezpečením ohniště a tím předchází zbytečným 
výjezdům techniky. A protože na mě byl vznesen 
dotaz, jaké typy tónů se dají vyhlásit pomocí sirény 
a co znamenají, je součástí tohoto vydání i jejich 
grafické zobrazení a základní vysvětlení významu.

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

Jednotný systém varování a vyrozumění 
v České republice






Kolísavý signál po dobu 140 sekund 



Tento signál jako jediný VŽDY VARUJE před nebezpečím.





Stálý signál po dobu 140 sekund 



Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení  
a vytvoření návyku obyvatelstva. Zkouška sirén bývá prováděna 
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin.






Přerušovaný signál po dobu 60 sekund 



Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a 
NEVARUJE před nebezpečím.

V případě elektronické sirény je napodobován zvuk trubky  
  

 

www.varujemevas.cz

soutěž na Polichně - 21. 5. 2011

cvičení na letišti v Biskupicích - 20. 4. 2011
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Daniela LinhartováPřekvapení

Ing. Karel MlčekMS Komonec

 Začalo to telefonátem ze ZŠ v Luhačovicích od 
paní uč. Jahodové, zda bychom neměli zájem o divadelní 
představení pohádky „ O Sněhurce“. Nacvičila ji se svými 
žáky 3. A třídy. Rádi jsme souhlasili 
a začali se těšit. A tak měly naše 
děti nečekaný zážitek.
 26. 5. přijeli do naší 
MŠ malí herci z Luhačovic, 
přivezli si své kostýmy a papírové 
kulisy, které si vyrobili a pěkně 
pomalovali. A pohádka mohla začít. 
Bylo nebylo… - malá vypravěčka 
provázela děj pohádky slovem.

 Naše malé děti herecký výkon starších kamarádů 
velmi zaujal a sledovaly děj se zatajeným dechem. Vše 
dobře skončilo, Sněhurku princ zachránil, ale konec 

pohádky přišel pro děti příliš brzy. 
Tiše seděly a čekaly, co bude 
dál. Malí herci i s paní učitelkou 
Jahodovou se samozřejmě 
dočkali zaslouženého potlesku 
a pozvání, aby přijeli opět příští 
rok. Z prožitého napětí se děti z 
Luhačovic odreagovaly na lanovce, 
klouzačkách a prolézačkách na naší 
školní zahradě.

 Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. V 
přírodě se touto dobou vyskytuje velké množství  mláďat, 
proto by se všichni návštěvníci lesa měli chovat zodpovědně, 
klidně, aby byla zvěř  i mláďata co nejméně stresována. K 
velkému počtu úmrtí zvěře může docházet při kosení trav 
a pícnin, čemuž se snažíváme předcházet ve spolupráci s 
uživateli pozemků plašením zvěře těsně před sečením. 
 Z aktivit našeho sdružení v minulém období lze 
upozornit na třetí ročník zvěřinových hodů, které se konaly 
v sále městyse Pozlovice  letos v pozměněném termínu       
9. 4. Pro hosty byly připraveny čtyři druhy jídel: zvěřinový 
guláš, srnčí na smetaně, pečený divočák se zelím anebo se 
šípkovou omáčkou.  
 Podobně jako každý rok i letos uspořádalo naše 
MS ve spolupráci se Základní školou v Pozlovicích dětský 
den.  V pátek 10.6. strávili žáci na střelnici zábavné 

dopoledne, kdy soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, v běhu 
přes překážkovou dráhu, v chůzi po napnutém laně a házeli 
šipkami. V rámci každé třídy proběhlo vyhodnocení  s 
odměnou pro první tři v celkovém součtu všech disciplín. 
Součástí byl i táborák s opékáním špekáčků a v chatě 
naučná výstavka o zvěři.  

Hana Plšková Evropský plavecký den na Koupališti DUHA

 Asociace bazénů a saun ČR nás  
v březnu letošního roku informovala o připravovaném 
nultém ročníku soutěže Evropský plavecký den.
 Do soutěže jsme se přihlásili, protože se nám jevila 
jako skvělá příležitost pro akci, které se mohou účastnit 
všichni naši občané – plavci - bez rozdílu věku či fyzické 
zdatnosti. Nabízela se nám tímto i skvělá příležitost udělat 

propagaci našim krásným Pozlovicím. 
 V ranních hodinách 1. 6. 2011 se „odstartovala“ 
soutěž na koupališti DUHA v Pozlovicích. Všichni 
návštěvníci měli bez časového omezení vstup zdarma. 
Soutěž byla rozdělena do 5 kategorií podle počtu obyvatel 
soutěžící obce. Organizátorům z Vysokého Mýta jsme 
každé tři hodiny odesílali e-mailem aktuální informace o 
počtu plavců. Do 17. hodiny přišlo odplavat 100 m volným 
způsobem 56 plavců, což je účast vskutku báječná! Pak, 
bohužel pro nepřízeň počasí, musela být soutěž předčasně 
ukončena a tím pádem Pozlovice nemohly ukázat svou 
plnou „sílu“. 
 I přes chladné a bouřkové počasí se Pozlovice 
umístily na 2. místě ve své kategorii – města a obce do 5 tis. 
obyvatel!
 Věříme, že všechny občany Pozlovic toto umístění 
potěšilo a děkujeme našim 56 plavcům, díky kterým jsme 
získali tak skvělé umístění.
 Na závěr bych Vás chtěla pozvat za všechny 
pracovníky k návštěvě koupaliště Duha Pozlovice, které je 
Vám k dispozici v červnu - srpnu denně od 9 - 20 hodin, v 
květnu a září od 10 - 18 hodin.



Pedagogičtí pracovníci ZŠ PozloviceZŠ Pozlovice

 V druhém pololetí školního 
roku 2010/2011 se žáci naší školy 
účastnili mnoha akcí a odborných 
přednášek. Velkým přínosem byla 
prezentace budoucích lékařek Jany 
Nakládalové a Dáši Kovaříkové o 
prevenci zubního kazu a správném 
čištění zubů. 
 Protože myslíme také na 
prevenci rizikového chování, 
pozvali jsme do školy 
zástupkyně Policie ČR, které si 
pro žáky druhé třídy připravily 
přednášku na téma “Policista 
je náš kamarád“, pro žáky 
páté třídy probíhala diskuse na 
téma „Bezpečné chování na 
internetu“. 
 Pro nadané recitátory 
jsme počátkem března 
uspořádali školní kolo recitační 
soutěže. Nejúspěšnější žáci 
reprezentovali naši školu na 
okrskovém kole, které proběhlo 
v Luhačovicích.
 Vědomostní soutěže a kvízy 
si pro naše žáky připravili studenti 
slavičínského gymnázia. Ve dnech 15. 
a 17. března jsme navštívili Filharmonii 
Bohuslava Martinů v nově otevřeném 
Kongresovém centru ve Zlíně. Zábavné 
divadelní představení „Velké trampoty 
Kašpárka a Kalupínky“ zhlédli všichni 
žáci ve zlínském Městském divadle. 
 Jako každý rok, tak i letos, 
jsme se účastnili soutěže Matematický 
Klokan. Nejlepšího umístění v kategorii 
Cvrček dosáhla s plným počtem bodů 
Gabriela Štěpáníková a Veronika 
Šůstková, které obsadily 1. místo 
v okresním kole. Našim úspěšným 
„matematikům“ blahopřejeme. 
 Hudebně naladěné dopoledne 
jsme společně trávili 4. dubna, kdy 
probíhalo školní kolo pěvecké soutěže. 
Nejlepší zpěváci reprezentovali 
ZŠ Pozlovice na okrskovém kole v 
Luhačovicích, kde získala 2. místo 
Helena Skovajsová ze 3. třídy. 

 Zástupci 5. třídy byli soutěžit 
v DDM v Luhačovicích, kde se 
konal závod „Mladý cyklista“. Mezi 
soutěžní disciplíny patřil test z pravidel 
silničního provozu, jízda zručnosti a 
základy první pomoci. 
 Již tradičně několik let probíhá 
v naší škole sběr papíru. Letos byli žáci 
a rodiče velmi pilní a nasbírali celkem 

7.810 kg. Odměněni byli všichni 
žáci – i ti, kteří po celou dobu sběru 
pomáhali. 
 V neděli 8. května vystoupily 
se svým programem děti 1. - 5. třídy ke 
svátku matek. Víceúčelový sál Městyse 
Pozlovice vyzdobili svými obrázky 
ve stylu Josefa Lady malí talentovaní 
malíři naší školy. Všechny maminky 
dostaly od dětí hezká přáníčka a 
odměnily bouřlivým potleskem 
všechny vystupující. Rádi bychom 
poděkovali ČSŽ Pozlovice, který 
věnoval našim žákům sladké odměny. 
Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
vyhlásila výtvarnou soutěž na téma 
„Moje nejoblíbenější zvíře“. Mezi 
oceněné patřila Veronika Šůstková, Jiří 
Mališka, Nela Bednaříková a Aneta 
Beníčková.
 V rámci oslav 90 let od 
založení TJ Sokol Pozlovice pořádala 
naše škola sportovní den - Sportinum. 
Před zahájením sportovních soutěží 

uchvátil svými 
triky a kouzly 
všechny přítomné 
děti kouzelník. Den 
pokračoval turnajem 
v malé kopané 
a vybíjené. Po 
vyhlášení výsledků 
a udělení diplomů 
následovaly zábavné 
soutěže. 

 10. června se už všichni žáci 
těšili na tradiční akci „Myslivecký 
den“. Za spolupráce MS Komonec 
Pozlovice absolvovali naši žáci 
různorodé soutěže a hry v přírodě.
 V polovině června se v 
Luhačovicích na plovárně uskutečnily 
plavecké závody. Zlatou medaili 
si vysportoval Kryštof Bednařík, 

stříbrná medaile byla udělena 
prvnímu družstvu za štafety – 
K. Bednařík, M. Kubíček, K. 
Vráblíková a M. Hrubošová. 
Oceněným dětem blahopřejeme.
 Od druhého pololetí se 
ZŠ Pozlovice zapojila do 
projektu Ekopolis. Cílem 
projektu je vytvořit atraktivní 
stolní didaktickou hru, která 
bude široce využitelná při 
výuce průřezového tématu 
environmentální výchova. Hra 
je využitelná nejen v hodinách 
přírodovědy, ale také i v dalších 
předmětech, žáky velmi zaujala. 

 V letošním roce probíhal 
jubilejní desátý ročník Helpíkova 
poháru. V rámci výuky přírodovědy 
probíhala přednáška ke zdravovědě 
s praktickou ukázkou poskytnutí 
první pomoci, která byla zakončena 
testem. Byly vybrány tři hlídky, jež 
nejprve absolvovaly „secvičnou“, 
která probíhala v ZŠ Slavičín Vlára. 
Následující víkend pak své získané 
vědomosti a dovednosti uplatnili 
žáci na krajském kole v Pivečkově 
lesoparku ve Slavičíně. Z celkového 
počtu 35 hlídek se naše škola umístila 
na 14., 22. a 27. místě. Od prvního 
místa nás dělily pouze 4 body, o pořadí 
nakonec rozhodl čas.
 V neposlední řadě bychom 
chtěli zmínit naše velmi talentované 
mažoretky, které během celého 
školního roku tráví své víkendy 
na jednotlivých vystoupeních jako 
doprovodný program místních akcí. 
Pod vedením paní vychovatelky 
Dědkové navštívily Světlušky mimo 
jiné již poněkolikáté nesoutěžní 
přehlídku ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde získaly pochvalu starostky města. 
 Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem zúčastněným 
organizacím, rodičům a dalším 
dobrovolníkům, kteří se podílejí na 
organizaci akcí ZŠ Pozlovice, bez 
jejichž pomoci bychom se nemohli 
některých akcí zúčastnit. 
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2011

Vít Pinďák Nivy 195 70 let 
Karel Janík Nivy I. 251 70 let 
Helena Bednaříková Pod Větrníkem 23 70 let 
Anna Martincová Podhradská 34 75 let 
František Kolařík Hlavní 53 75 let 
Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 80 let 
Zdenka Sotolářová Leoše Janáčka 291 81 let 
Zora Knopová Leoše Janáčka 121 81 let 
Jindřich Martinec Podhradská 34 82 let 
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129 82 let 
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 82 let 
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 83 let 
JUDr. Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 85 let 
Josef Jurák A. Václavíka 234 85 let 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 85 let 
Ludmila Kolářová Hlavní 54 88 let 
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 90 let 
Miroslav Talaš Za Potokem 7 91 let 
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 92 let 
JUDr. Jan Haluza A.Václavíka 232 97 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 97 let 

 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

 
 
 
 
 

Sňatky
 
Marie Martincová a Libor Hlavička              Pozlovice 247 
Lucie Krejčí a Jiří Martinec            Pozlovice 178 
Darina Popovičová a Václav Žmolík            Pod Větrníkem 26 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Matyáš Machala                                     Nivy 325
Nela Bernátková                                  Hlavní 422 
Leona Bednaříková                              Za Potokem 2 
Marek Hlavička                             Pozlovice 247 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  

Naše řady opustili 
 

Marie Krajčová Podhradská 105 90 let 
Bernard Molnár Podhradská 391 71 let 
Ing. Eva Kristová Pod Větrníkem 168 70 let 
Marie Nejezchlebová Pozlovice 113 90 let
Ludvík Coufalík Pozlovice 102 57 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. 

○  24. července 
  Pouť ke Svaté Anně 
●  7. srpna 
  Odpoledne s dechovou     
  hudbou Zálesanka v centru 
○  9. září 
  Hudební podvečer v rámci  
  Dětského folklórního   
   festivalu v centru 

Společenské akce

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

na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002 

Blahopřejeme

Služby městyse Pozlovice s.r.o. 
nabízejí pronájem reklamních 

ploch na koupališti  
DUHA Pozlovice 

cena: 2000,- Kč/m2/rok+DPH 
náklady na výrobu včetně 

montáže hradí nájemce 
podrobnější informace na tel. 

577 131 002, 724 179 343

Paní Věra Haluzová  
30. 3. 2011 převzala v sídle KÚZK 

ocenění Celosvětové organizace CIOFF 
sdružující pořadatele nejvýznamějších 

folklorních festivalů, za celoživotní 
zásluhy o zachování tradiční  

lidové kultury

JUDr. Jan Haluza  
byl  19. 4. 2011 

hejtmanem Zlínského kraje  
oceněn jako osobnost roku 2010  

Zlínského kraje


