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Vážení občané,
je tady první jarní den a s ním i první letošní vydání 
občasníku. Téměř máme za sebou první čtvrtletí 
a já se pokusím krátce zhodnotit naši práci na 
připravovaných i realizovaných projektech a nastínit 
plán na nejbližší období.
 Významným počinem zastupitelstva po 
dlouhodobé přípravě bylo schválení nového územního 
plánu. Po sedmi letech projektových prací a řadě 
nelehkých jednání máme základní dokument pro 
další rozvoj Pozlovic. Pro většinu z Vás jsou zásadní 
možnosti další bytové výstavby. Těchto ploch máme 
v novém územním plánu dostatečné množství, ale 
před vlastním zahájením prací je u mnohých pozemků 
nezbytné nejprve dořešit uspořádání budoucí výstavby, 
dovybavení inženýrskými sítěmi a přístupovými 
komunikacemi. Pro řadu lokalit je proto územním 
plánem předepsáno vypracování zastavovací studie, 
ve které bude podrobněji řešen návrh na uspořádání 
území. Zásadním problémem pak bude financování 
těchto inženýrských sítí. I když dojde k vládou 
slibované změně zákona o rozpočtovém určení daní 
a navýšení příjmů našeho rozpočtu, obávám se, že 
bez výrazné finanční spoluúčasti vlastníků pozemků 
nebudeme schopni inženýrské sítě a komunikace 
vybudovat. Důležité budou dohody o společném 
postupu všech vlastníků pozemků v lokalitě, bez toho 
bude velmi obtížné najít řešení. Proto Vás všechny, 
kterých se uvedená problematika týká, chci požádat o 
pochopení, toleranci, vstřícnost. Bez tohoto přístupu 
zůstanou stavební lokality pouze růžovou plochou 
(tak jsou plochy pro bydlení vyznačeny) v územním 
plánu a za 20 let můžeme smutně konstatovat, že 
územní plán zůstal pouze nenaplněným plánem. Řadu 

problémů zejména s přístupy k pozemkům a parcelací 
chceme řešit v rámci pozemkových úprav, které 
pokračují vymezením obvodu a aktualizací BPEJ u 
zemědělské půdy.  
 Dalším významným počinem v našem území 
bylo dokončení odtěžení sedimentů z přehrady. Sama 
jsem byla překvapena, s kolika z Vás jsem se potkala 
na předjarní nedělní procházce kolem přehrady. Ano, 
přehrada se pro nás stává „příměstským parkem“ a 
věřím, že se po dokončení všech navazujících projektů 
stane vyhledávaným místem pro trávení volného 
času nás všech, návštěvníků z blízkého okolí i hostů 
přijíždějících do hotelů. Důležité bude naplnění 
podmínek pro udržení čisté vody. Po odkanalizování 
obcí nad přehradou a odtěžení sedimentů zbývá jen 
uchránit vodu před tunami krmiva pro ryby, které 
mohou kvalitu vody výrazně zhoršovat. Ve spolupráci 
s vedením Povodí Moravy, s. p., odborem životního 
prostředí ZK, CHKO Bílé Karpaty i Krajskou 
hygienickou stanicí ZK se budeme snažit rybaření na 
přehradě udržet v rozumných mezích. 
 Navazujícími projekty na tuto rozsáhlou 
investici jsou sanace sesuvů, oprava veřejného 
osvětlení a zábradlí na hrázi, modernizace přístaviště, 
stavební úpravy parkoviště, osazení venkovních 
cvičebních strojů a sestavy dětského hřiště v prostoru 
pod Adamantinem a VZ Přehrada. Napouštění 
přehrady má být zahájeno začátkem května. Nezbývá 
nám než přát si studený deštivý máj, aby v létě mohl 
být kolem přehrady i ve stodole ráj.  
 Vážení občané, přeji Vám radostné prožití 
velikonočních svátků, s nadcházejícím jarem ať Vás 
provází zdraví, hodně sil a elánu k práci i zábavě.

Ing. Olga Tkáčová, starostka

XVIII. ROČNÍK JARO 2012
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Naše projekty pro zlepšení dopravy – chodníky, komunikace, parkoviště Ing. Olga Tkáčová

 Jednu z největších položek v soupisu našeho 
majetku tvoří komunikace a chodníky. Proto pravidelně do 
rozpočtu zařazujeme asi 200 tis. Kč na opravy a snažíme 
se vybudovat chybějící chodníky tam, kde v současné době 
podle informací od Vás nejvíce chybí. V průběhu února t. r. 
bylo vydáno stavební povolení na chodník v ul. Podhradská. 
Již vloni na podzim měly být vyhlášeny Státním fondem 
životního prostředí výsledky hodnocení žádostí o dotace 
podaných v červenci 2011, konkrétně i na náš projekt „Sanace 
sesuvu na ul. Podhradská“. Termín je neustále posouván a 
tak náš plán tuto akci zahájit společně s chodníkem v této 
ulici v dubnu t. r. jsme nuceni rovněž posunout. Původně 

jsme na projekt chodníku chtěli připravit žádost o dotaci 
z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, ale nebyli 
jsme schopni splnit podmínku – stavbu chodníku realizovat 
na vlastních pozemcích - řadu z nich vlastní Zlínský kraj. 
Na ul. Podhradská je vhodné obě akce provádět současně. 
Vzhledem k předpokládanému rozpočtu na obě akce ve 
výši 10,6 mil. Kč není jejich realizace bez dofinancování 
z dotací možná. Proto dál hledáme možné zdroje, což je 
vzhledem k rozšiřujícímu se okruhu podmínek pro získání 
dotace stál složitější procedura. 

 Ani chodník v ul. Ludkovická se nebude rodit 
lehce. Stísněné směrové poměry na začátku této ulice za 
mostem ve studii prokázaly, že jediným možným řešením 
je vedení chodníku v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí, 
vpravo při jízdě směrem na Ludkovice. Prozatím se nám 
nepodařilo získat souhlasná stanoviska vlastníků přilehlých 
nemovitostí. Realizovat pouze část chodníku mimo toho 
nejužší nepovolují normy, chodec by musel vstupovat do 
vozovky. Proto zvažujeme, jak v tomto projektu pokročit 
dál. Určitě budeme nuceni řešit opravu mostu, z jehož 
podpěr se po přívalových deštích uvolňují kameny, šířky 
jízdních pruhů neumožňují bezpečný průjezd dvou vozidel.
 Problémy s parkováním se nevyhýbají ani nám. 
V prvé řadě bych chtěla upozornit na povinnost vlastníků 
nemovitostí řešit parkování v rámci vlastního pozemku a 
na místech pro parkování vyhrazených. Tím určitě nejsou 
komunikace a chodníky! Zejména v zimním období 
parkování na komunikacích komplikuje provádění zimní 
údržby. Parkování na chodníku je přestupkem, ale hlavně 
je bezohledné vůči chodcům, kteří jsou nuceni zaparkované 
auto obcházet a vstupovat tak do vozovky. Zvláště, pokud 
vidím v této situaci maminky s kočárky, děti na cestě do a 
ze školy, zvažuji povolání Policie ČR. Rovněž parkování na 
zelených plochách je obecně závaznou vyhláškou zakázáno. 
Mnozí řidiči plochu rozjezdí, za mokra pak blátem znečišťují 
silnici. I v tomto případě se jedná o přestupek. Proto vyzývám 
všechny řidiče k dodržování pravidel silničního provozu, 
obecně závazné vyhlášky a zejména k ohleduplnosti. V 
loňském roce jsem řešili případ úpravy cizího pozemku pro 
parkování bez jakéhokoliv předchozího projednání. Proto 
než se do svépomocných prací s vybudováním parkoviště 
pustíte, zjistěte si v prvé řadě vlastníka pozemku, bez jehož 
souhlasu nemůžete pozemek užívat. Rovněž se informujte 
na odboru dopravy, zda Vámi zamýšlené úpravy podléhají 
povolení a jaké vyjádření k němu musíte obstarat. 

Ing. Olga TkáčováMultifunkční centrum Pozlovice – co to bude?

 Pod tímto krkolomným názvem je připraven projekt 
úprav přízemí budovy úřadu, ve kterém se po dokončení 
stavby Odpadového centra a přestěhování skladů techniky a 
šatny zaměstnanců část prostor uvolní k novému využití. V 
první etapě bude provedena rekonstrukce kotelny. Osazení 
nových kondenzačních kotlů a kapacitně přiměřeného 
ohřívače teplé užitkové vody nám dovolí kotelnu zmenšit. 
Ve spojení se stávající knihovnou pak vznikne prostor, 
ve kterém chceme vytvořit pracoviště poštovny spojené 
s malým informačním centrem a veřejně přístupným 

internetem. Z 
tohoto pracoviště 
bude možné 
zajistit i obsluhu 
knihovny. V části 
tohoto prostoru 
bude možné 
pořádat přednášky, 
kurzy apod. 
Proto jsem zvolili 
uvedený název. V 
prostoru stávající 

poštovny je navrženo umístění kanceláří obecně prospěšné 
společnosti Luhačovské Zálesí, která se stala významným 
subjektem v rámci mikroregionu Luhačovské Zálesí. 
Na stavební úpravy přízemí budovy budou navazovat i 
úpravy venkovních ploch získaných po likvidaci domu 
čp. 58 v Pozlovicích. V průběhu letošního roku chceme 
vypracovat studii celého prostoru vedle školy. Měly by zde 
být vytvořeny podmínky jak pro parkování, tak veřejnou 
zeleň s prvky pro krátkodobý pobyt dětí, jejich případného 
doprovodu či spočinutí a sousedské besedě seniorů.

Nová telefonní čísla ÚM Pozlovice (platná od 5.3.2012)

577 113 070 fax
577 113 071 Ing. Bronislava Coufalíková
577 113 072 Ing. Olga Tkáčová
577 113 073 Ing. Miroslav Papoušek
577 113 074 Ing. Stanislav Jurák
577 113 075 Ing. Dušan Richter
577 113 077 Ludmila Ševčíková
577 113 079 Luhačovské Zálesí o.p.s.
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Ing. Stanislav JurákOdstavná plocha nad přehradou
 Umožnit bezpečné parkování osobních 
automobilů při návštěvě revitalizované přahrady a 
přilehlých  zařízení je cílem další připravované akce 
v katastru městyse Pozlovice nad přehradou.
 Plocha  historicky přímo navazuje na silnici 
II/492 na trase Luhačovice – Zlín, která bude v blízké 
době rekonstruována na kategorii S 9,5/70. Úpravy 
se dočká i zastávka autobusů hromadné dopravy ve 
směru od Dolní Lhoty na Luhačovice. Součástí akce 
je také Stezka zdraví kolem přehrady. Jedná se o 
instalaci rekreačních cvičebních zátěžových strojů a 
dětské hřiště.

základní údaje stavby

stavební objekty SO 101 Zpevněná plocha

SO 102 Dopravní značení

SO 103 Zastávka hromadné dopravy 

délka upravované plochy cca 545 m

počet šikmých stání pro osobní vozidla 77

předpokládaní náklady stavby 4 724 000,- Kč

dotace 85  %

termín realizace 03.2012  -  06.2012

Ing. Bronislava CoufalíkováSpolupráce s Rajeckými Teplicemi
 Po vypuštění Luhačovické přehrady jsme zjistili, 
že konstrukce přístaviště není v dobrém stavu. Začali 
jsme připravovat potřebné dokumenty a v rámci 5. výzvy 
Fondu mikroprojektů jsme požádali o finanční prostředky 
na jeho modernizaci. Jedná se drobný projekt zaměřený na 
rozvoj cestovního ruchu v okolí naší přehrady. Hlavním 

p ř e s h r a n i č n í m 
partnerem této 
akce je město 
Rajecké Teplice, 
se kterým 
i n t e n z i v n ě 
spolupracujeme 
od r. 2006. 
Během realizace 
investice se 
uskuteční několik 

společných setkání, při nichž budou naplňovány společně 
realizované aktivity. Společným výstupem budou mimo 
jiné i výukové programy pro děti 5. tříd ZŠ jak na české 
tak i slovenské straně hranice. Děti se při tvorbě programu 
seznámí s partnerským místem. Slovenští přátelé se 
zúčastní slavnostního otevření přístaviště a prezentace 
panelu naučného chodníku.
 Modernizaci přístaviště bude provádět společnost 
C.a.P.P. Zlín, s. r. o., která bude práce provádět dílensky 
a po provedených pracích bude konstrukce přístaviště 
namontována zpět na své původní místo.

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

Na odpadový dvůr 2 x týdně

 Provoz ve stávajících prostorách ekodvora po dobu 
výstavby „Odpadového centra“ zůstává i nadále zachován podle 
rozvrhu po přechodu na letní čas od 25. března 2012: 
 středa 15-18 hod., sobota 8-12 hod. 
 Prosíme občany, kteří budou v následujícím období 
využívat možnosti ukládání odpadů ve dvoře, aby dbali zvýšené 
opatrnosti při jeho dopravě a řídili se pokyny správce především 
při ukládání omezeného množství zeminy, stavební suti nebo 
biologického odpadu.
 Připomínáme, že objednané kompostéry se vydávají do 
konce března t. r.!!! 

Ing. Olga TkáčováDalší vylepšení podmínek pro sportovce

 Před novou sezónou bylo v areálu víceúčelového 
hřiště u MŠ na základě požadavků sportovců osazeno 
nadstřešení části laviček. Tato konstrukce stála 31,2 tis. Kč, 
z toho byla částka ve výši 25 tis. Kč poskytnuta Nadací Děti  
kultura sport Uherské Hradiště. 
 K 31. 3. 2012 ukončil svou činnost správce 
sportovišť p. Pavel Matulík, kterému děkujeme za 
dlouholetou spolupráci. Od 1. dubna nastupuje nový 
správce sportovišť p. Karel Mlček, na kterého se můžete 
obracet se svými požadavky na pronájem hřiště. Dostupný 
bude na tel. 723 516 810. 
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Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Když jsem psal poslední příspěvek do zimního 
vydání občasníku s informací, že jsme ukončili rok výroční 
schůzí sboru, netušil jsem, že předvánoční čas pro nás bude 
ještě hodně rušný. V neděli 18. 12. v 22:33 hod. probudila 
členy výjezdové jednotky siréna, aby oznámila výjezd 
do obce Provodov, kde v areálu farmy došlo rozsáhlému 
požáru seníku a zemědělských strojů zaparkovaných 
uvnitř. Po návratu domů o půl čtvrté ráno ještě nestihly 
ani vychladnout zásahové obleky, aby byly znovu použity      
19. 12. v 14:32 hod. k nahlášenému požáru sklepa na zámku 
v Luhačovicích. V tomto případě šlo naštěstí o plánované 
prověřovací cvičení svolané HZS. 
Další zimní výjezd se uskutečnil 
27. 1. 2012 v 14:14 hod. do domu 
s pečovatelskou službou Strahov 
k požáru bytu. Tato událost měla 
bohužel tragický konec a skončila 
smrtí uživatelky bytu. Naposled 
jsme vyjížděli 3. 3. k odčerpávání 
vody z garáže rodinného domu 
v Pozlovicích. V lednu vydal 
HZS Zlínského kraje každoroční 
statistiky výjezdů, ze kterých vyplývá, že v roce 2011 
jednotka SDH obce Pozlovice zasahovala celkem 17x, z 
toho 12 zásahů samostatných. V porovnání s několika lety 

předchozími jde o pravidelně se zvyšující počty výjezdů a 
lze předpokládat, že tento vzestupný trend bude pokračovat 
i díky omezujícím se financím pro profesionální sbor.  V 
rámci zdokonalování se dva členové zúčastnili 2 denního 
kurzu základů zdravotnických znalostí a jeden člen trénoval 
asi v desetistupňovém mrazu záchranu osob na zamrzlých 
hladinách. Jednotka opět po dlouhé době disponuje 
kompletním vozovým parkem – začátkem ledna se vrátil po 
větší opravě do výjezdu dopravní automobil Mazda.
 Členové sboru se starají také o kulturní dění v obci. 
Tradiční hasičský ples, konaný 4. 2., opět nezklamal, což 

při pohledu na zcela zaplněný sál 
a hodnotnou tombolu vypovídalo 
samo za sebe. Po 14. dnech jsme 
v maskách vyrazili na tradiční 
fašankovou obchůzku obce, čím 
jsme ukončili masopustní období. 
Tímto bych rád poděkoval všem 
sponzorům a příznivcům našeho 
sboru za podporu a také členům za 
přípravu těchto akcí, neodmyslitelně 
spojených se začátkem roku. A co 

nás čeká v nejbližší době? Bude tu zase stavění a kácení 
máje, okrskové kolo v požárním sportu a dětská pohárová 
soutěž, na kterých Vás opět rádi uvidíme.

Ing. Stanislav JurákSportovci bilancovali
 Dne 9. března proběhla řádná volební valná hromada 
TJ Sokol Pozlovice v hostinci „U Krajčů“.  Jednání se 
zúčastnilo  58 delegátů z celkového počtu 253 členů  osmi 
oddílů místní sportovní organizace. Na programu jednání 
bylo vyhodnocení činnosti TJ a oddílů za minulé volební 
období. Bylo konstatováno, že zázemí pro sportování v 
Pozlovicích  je na velmi dobré úrovni. Problémem je však 
zapojení do spolkové činnosti především tzv. střední mladší 
generace – na místech vedoucích a trenérů. 
 A ještě větším „oříškem“ do budoucna bude 
ekonomické zajištění samotné  činnosti celé TJ. Z valné 
hromady ČSTV v Praze zaznělo: „Všichni se budeme muset 
přizpůsobit zcela jiným a novým podmínkám, zejména 
ve financování naší činnosti. Peníze ze shora, ze strany 
SAZKY již nikdy nepřitečou tak, jako dříve. Finance od 
státu se musí teprve vydobýt. To nebude lehké ani rychlé. 

Všichni, pokud budeme chtít zachovat nastolený standard 
minulých let, se musíme učit hledat i další zdroje v místě 
svého působení – v krajích, obcích, u sponzorů, mecenášů, 
u dobrovolníků. A také bez podpory široké členské základny 
svazů i tělovýchovných jednot se to však neobejde“.
 Závěrem bylo poděkováno všem členům oddílů, 
vedoucím, trenérům, sponzorům, městysu, škole, hasičům 
a všem příznivcům sportu za podporu a dobrovolnou práci 
ve prospěch sportu a byl zvolen nový výbor TJ  ve složení:  
Baláž Jaroslav (52 hlasů), Matulík Petr (50), Novák Petr 
(46), Bartončík Ondřej (43), Matulíková Martina (40), 
Jurák Stanislav (40), Seková Renata (30).
 Odstupujícímu výboru bylo poděkováno za 
odvedenou práci, novému výboru popřáno úspěšné  
pokračování v další etapě rozvoje sportovní činnosti v obci, 
aby zachoval tradici, která čítá již více než 90 let. 

Kde a jak se mohou obyvatelé Pozlovic  
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů?

 Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů 
zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k 
tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit 
jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, 
tedy nerozebrané.
 V takovém případě hradí další nakládání s nimi 
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, 
které založili. 
 Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, 
kterému již někdo odmontoval důležité části, jako např. 
motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. 
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost 

zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. 
Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady 
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se 
tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností  
můžete zdarma odevzdávat:

Sběrný dvůr městyse Pozlovice, otvírací doba:     
středa  15 – 18  hod., sobota   8 – 12  hod.

Malý kontejner na drobný elektroodpad je v našem 
městysi umístěn  na sběrném dvoře. 

Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

Kolektivní systém  ELEKTROWIN informuje



strana 5Pozlovský občasník I/12

(E
lE

k
tr

o
w

in
 a

.s
., 

sk
up

in
y 

el
ek

tr
oz

ař
íz

en
í 1

 –
 v

el
ké

 d
om

ác
í s

po
tř

eb
ič

e,
 2

 –
 m

al
é 

do
m

ac
í s

po
tř

eb
ič

e 
a 

6 
– 

el
ek

tr
ic

ké
 n

ář
ad

í)

Ko
m

pl
et

no
st

 z
pě

tn
ě 

od
eb

ír
an

éh
o 

el
eK

tr
oz

ař
íz

en
í

Jd
e 

o 
zp

ět
ně

 o
de

bí
ra

né
 e

le
kt

ro
za

ří
ze

ní
, 

př
ed

ej
te

 je
 k

ol
ek

tiv
ní

m
u 

sy
st

ém
u 

El
Ek

tr
o

w
in

...
Je

dn
á 

se
 o

 o
dp

ad
, k

ol
ek

tiv
ní

 s
ys

té
m

 
 E

lE
k

tr
o

w
in

 t
en

to
 e

le
kt

ro
od

pa
d 

ne
př

eb
ír

á.

k
on

ta
kt

: E
lE

k
tr

o
w

in
 a

.s
., 

M
ic

he
ls

ká
 3

00
/6

0,
 1

40
 0

0 
P

ra
ha

 4
, t

el
.: 

24
1 

09
1 

83
5,

 f
ax

: 2
41

 0
91

 8
34

, e
-m

ai
l: 

in
fo

@
el

ek
tr

ow
in

.c
z,

 w
w

w
.e

le
kt

ro
w

in
.c

z



Pozlovský občasník  I/12 strana 6

Roman HlavičkaŠachový oddíl TJ Sokol Pozlovice

Ing. Karel MlčekMS Komonec
 Zima znamená vždy pro zvěř v přírodě období 
strádání. Pro myslivce je intenzivní zimní přikrmování 
samozřejmostí. I když letošní zima začala mírně, nicméně 
únorové silné mrazy spolu se sněhovou pokrývkou 
prověřily kondici zvěře. Stejně jako v předchozích letech 
jsme  podávali medikované krmivo Cermix působící proti 
vnitřním i vnějším parazitům zvěře. Kvůli lepší účinnosti se 
krmivo aplikuje koordinovaně v jeden den, kterým letos byl 
4. únor.
 V zimě také přibývá střetů zvěře s motorovými 
vozidly. Počet srážek se letos podařilo velmi výrazně snížit 
zakoupením a použitím tzv. pachových ohradníků. Jedná se 
o přípravek, který obsahuje pach velkých šelem. Aplikuje 
se nastříkáním na speciální pěnu podobnou montážní pěně, 
umístěnou na porost nebo dřevěné kolíky podél cest. Pach 
šelem způsobuje, že se zvěř danému místu úplně vyhne, 
nebo je výrazně obezřetnější a opatrnější. Ohradníky jsme 
umístili podél silnice z Luhačovic na Dolní Lhotu v úseku u 
přehrady. Na druhé straně cesty použili ohradníky myslivci 
z Luhačovic a výsledek byl nad očekávání pozitivní.
 Česká myslivost byla v měsíci únoru zapsána na 

seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. 
Je to velký úspěch, neboť česká myslivost je unikát, 
mimo jiné i v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
Myslivost zdaleka není jenom lov, ale jedná se o rozmanitou 
činnost obsahující péči o volně žijící zvěř, ochranu přírody, 
udržování mysliveckých tradic a tradic jako používání 
myslivecké mluvy, konání výřadů a výloží, pasování. 
V blízké budoucnosti se bude usilovat o zapsání české 
myslivosti také na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

 Druhou třetinu zlínského regionálního přeboru 
družstev v šachu zahájil náš šachový tým trošku nešťastnou 
remízou s celkem Zlína „F“, který je složen z mladých 
zlínských šachových talentů. K utkání jsme nastoupili jen 
ve čtyřech, tzn., že jsme automaticky prohrávali 0:1, zápas 
se však vyvíjel velmi dobře a po rychlých  výhrách kapitána 
Adama Tkáče a Josefa Hrabala se soustřeďovala pozornost 

na partii Roman Hlavičky s kapitánem hostujícího celku. 
Zlínský kapitán se bránil drtivému náporu, dokonce ztratil 
figuru, ale partii nakonec ubránil a skončila remízou. 
Remízou 2,5 : 2,5  také skončil celý zápas. Šesté kolo náš 
celek zavítal na horkou půdu lídra soutěže z Valašských 
Klobouk. K zápasu se bohužel mohli dostavit opět jen čtyři 
hráči Pozlovic, což nás opět znevýhodňovalo. Nakonec 
zápas vyhrálo favorizované družstvo Valašských Klobouk  
„A“ v poměru 3:2. Tímto vítězstvím si Klobouky prakticky 
zajistili postup do krajského přeboru a naopak my jsme 

uhráli dva nesmírně cenné body. Sedmé kolo jsme hostili 
Horní Lhotu a konečně po dlouhé době naplno bodovali. 
Výsledek 3,5 : 1,5 nás katapultoval do horní poloviny 
tabulky. Vítězné body zajistili R. Lekeš, R. Hlavička, A. 
Tkáč a J. Hrabal.  Předposlední kolo nás čekal šachový tým 
Napajedla „C“. Přijeli jsme opět v nekompletní sestavě 
pouze čtyř hráčů. Nicméně, vycvičení touto nepříjemnou 
realitou a plní odhodlání zahajujeme zápas s jediným cílem, 
porazit napajedelskou šachovou rezervu. Po rychlé remíze 
Jaromíra Roubalíka následovala poučná a pěkná výhra 
Josefa Hrabala. Zbývaly už jen dvě partie Reného Lekeše 
a Romana Hlavičky. Po ztrátě dámy soupeře Romana 
Hlavičky se nedala nepřijmout nabídka remízy a René 
Lekeš pak vcelku zkušeně dovedl partii a tudíž i zápas do 
vítězného konce, tj. 3:2 pro Pozlovice. Díky třetí výhře za 
sebou jsme se celkově umístili na čtvrtém místě. 
 Ještě jednou vybízím zájemce o královskou hru, 
aby rozšířili řady našeho šachového klubu. Zájemci se 
mohou přihlásit na adrese sachy.pozlovice@email.cz

konečná tabulka
poř. družstvo V R P body skóre partie
1. Valašské Klobouky 7 0 1 21 28.5 24
2. Slavičín A 5 2 1 17 25.5 23
3. Zlínterm B 5 1 2 16 25.5 22
4. Pozlovice 4 1 3 13 21.0 15
5. Napajedla C 2 3 3 9 21.0 14
6. Brumov-Bylnice B 2 3 3 9 17.0 13
7. Horní Lhota 2 2 4 8 14.0 9
8. Zlín F 1 4 3 7 18.0 15
9. Slavičín B 0 0 8 0 6.5 4



strana 7Pozlovský občasník I/12

Výročí Junáka

Mgr. Jarmila HájkováMístní knihovna

 
ČESKÝ SVAZ ŽEN POZLOVICE 

pořádá 
v pondělí 30. dubna 2012 

 
 

 

 
 

 
Letošní soutěž: 

O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ, NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJPODIVNĚJŠÍ 
ČARODĚJNICKÉ PŘÍBLIŽOVADLO. 

Hraje DJ Kalus.         
 

 

 

P R O G R A M : 
 

- sraz: 16,00 
   u „ Hasičárny “ v Pozlovicích 
- přelet nad vesnicí na výletiště 

      u fotbalového hřiště 
- volba MISS, soutěže  
- volná zábava 
- občerstvení 

 

Místní knihovna v Pozlovicích oznamuje,
že nabídka odebíraných časopisů

PRAKTICKÁ ŽENA, KVĚTY, VLASTA, STORY,  
INSTINKT, FOLKLOR  

byla rozšířena o tato periodika:
MEDUŇKA - Rodinný časopis o alternativních cestách 
ke zdraví s předními léčiteli a odborníky v bylinkách, 
astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, 
reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
HISTORY - osobitý časopis se širokým tematickým 
záběrem. Jednotlivými historickými událostmi se zabývá 

hlouběji a dává je do časových souvislostí s událostmi té 
doby v jiných zemích a kontinentech. Výraznou pozornost 
věnuje nový časopis českým dějinám.
D.TEST – Testy výrobků, rady pro výběr, upozornění na 
nebezpečné výrobky, řešení problémů spotřebitelů a ještě 
víc. Objektivně, nezávisle, bez reklam.
 Zároveň chceme touto cestou nabídnout možnost 
zapůjčování zvukových knih pro zdravotně a zrakově 
postižené obyvatele městyse Pozlovice.
 Bližší informace a případný zájem o tuto službu 
oznamte v knihovně Mgr. J. Hájkové nebo O. Matulíkové.

Kulturní komise 

městyse Pozlovice

oznamuje,

že termín konání 

jednodenního zájezdu 

do termálních lázní 

Podhájská

je 

26. května 2012.

Přihlášky v knihovně!

 V letošním roce slaví středisko Junáka Pozlovice 
45 let svého trvání, celostátní organizace 100 let založení 
skautingu v ČR. Toto výročí si v Pozlovicích připomeneme 
setkáním stávajících členů s rodinnými příslušníky u 
Junácké chaty v sobotu 9. června 2012 v odpoledních 
hodinách. Na programu budou soutěže, prohlídka kronik a  
videí.
 Při této příležitosti si budete moci prohlédnout 
zrekonstruovanou budovu Junácké chaty, jejiž oprava byla 
podpořena MAS Luhačovské Zálesí o.p.s. z dotace ze SZIF.

Dodatek č. 1 
ŘÁDU  VEŘEJNÉHO  POHŘEBIŠTĚ

Rada městyse Pozlovice schválila dne 14. 12. 2011 
podle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 16, odst. 1 zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon o 

pohřebnictví“) dodatek č. 1, kterým se doplňuje v souladu 
s ust. § 19 zákona o pohřebnictví Řád veřejného pohřebiště 

pro obec Pozlovice ze dne 1. 10. 2003
t a k t o :

Článek 3, bod 15 nově zní:
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce 

pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který 
stanoví řád. Volné prostory (uličky) kolem pronajatých 

hrobových míst se nedovolují zpevňovat  
nepropustným materiálem.

Ostatní ujednání řádu veřejného pohřebiště  
jsou beze změny.

Opatření Rady městyse Pozlovice - veřejné pohřebiště 

Poděkování

 Jménem spoluobčanů chci poděkovat všem, kteří 
se zasloužili o pořízení kompostérů, které byly rozděleny 
podle zájmu do jednotlivých domácností.
 Věřím, že tato investice do tohoto potřebného 
zařízení napomůže k lepšímu prostředí kolem nás.

Marta Vlková
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2012

Aloisie Mlčková Nivy 220 70 let 
Antonie Vavrysová Za Potokem 81 70 let 
Jarmila Bartončíková Za Potokem 3 70 let 
Jaroslav Bartončík Za Potokem 3 70 let 
Marie Mikulčíková Pod Větrníkem 28 75 let 
Miluše Bartončíková Leoše Janáčka 121 75 let 
Jana Matulíková Leoše Janáčka 360 80 let 
Anna Ščuglíková Nivy 265 80 let 
MUDr. Elena Krčméryová Hlavní 51 80 let 
Karel Šulák Na Drahách 170 81 let 
Vlasta Martincová Nivy I. 260 81 let 
Ing. František Bednařík Hlavní 49 82 let 
Oldřich Matulík Podhradská 305 82 let 
Marie Miklová Nivy 190 83 let 
Mária Martincová Hlavní 230 84 let 
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 89 let 

Anastázie Hrubošová Nivy 222 89 let 
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159 89 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Melisa Gergelová                     Řetechovská 312 
Marek Hanák                              Hlavní 356 
Lucie Sedláčková                              Hlavní 143 
Markéta Pučalíková                  Leoše Janáčka 299 

Rodičům srdečně blahopřejeme 
 

Sňatky
Lucie Kubáčková a Otakar Maleňák                  Nivy I. 269

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel, fax: 577 113 071   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. 

●  30. března 
  Noc s Andersenem 
○  21. dubna 
  Nohejbalový turnaj 
●  28. dubna 
  Stavění máje
○  30. dubna 
  XII. Slet čarodějnic 
●  1. - 2. června 
  4. Pozlovice v pohybu
○  2. června 
  Kácení máje
●  9. června 
  100 let skautingu a 45 let   
      Junáka v Pozlovicích 
○  17. června 
  Oslavy 725. výročí první 
      zmínky o Pozlovicích a  
     100 let od zahájení výstavby 
     Luhačovické přehrady
●  17. června 
  Dětské hasičské závody 

Společenské akce

Pokud nemáte zájem o zveřejnění  ve společenské kronice, 
sdělte to prosím na ÚM Pozlovice, tel: 577 113 071. 

Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2012

ŽÁCI ( Ž )   
okresní soutěž sk. „C“

DOROST ( D ) 
 okresní soutěž sk. „B“

MUŽI ( A )  
III. třída sk. „B“

Příznivci jsou srdečně vítáni !



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

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

16 1.4. A Smolina - POZLOVICE 14:00 12:45
11 8.4. Ž POZLOVICE - Pohořelice 13:00 ---

17 8.4. A Poteč - POZLOVICE 15:30 14:15
12 15.4. Ž POZLOVICE - Ludkovice 13:30 ---
12 So 14.4. D Jaroslavice - POZLOVICE 13:00 12:00

18 15.4. A POZLOVICE - Slopné 16:00 ---
13 22.4. Ž Jaroslavice - POZLOVICE 13:30 12:30
13 22.4. D

19 22.4. A Rokytnice - POZLOVICE 16:00 14:45
14 29.4. Ž POZLOVICE - Tlumačov 13:30 ---
14 So 28.4. D POZLOVICE - Kostelec 14:00 ---

20 29.4. A POZLOVICE - Biskupice 16:00 ---
15 6.5. Ž Doubravy - POZLOVICE 14:00 13:00
15 6.5. D Veselá - POZLOVICE 14:00 12:45

21 So 5.5. A Luhačovice "B" - POZLOVICE 16:30 15:30
16 13.5. Ž Pohořelice - POZLOVICE 14:00 12:45
16 So 12.5. D POZLOVICE - Biskupice 14:00 ---

22 13.5. A POZLOVICE - Návojná 16:30 ---
17 20.5. Ž Ludkovice - POZLOVICE 10:00 9:15
17 So 19.5. D Újezd - POZLOVICE 16:30 15:15

23 20.5. A Štítná "B" - POZLOVICE 16:30 15:15
18 27.5. Ž POZLOVICE - Jaroslavice 14:00 ---
18 So 26.5. D POZLOVICE - Spytihněv 14:00 ---

24 27.5. A POZLOVICE - Vlachovice "B" 16:30 ---
19 So 2.6. Ž Tlumačov - POZLOVICE 14:00 12:45
11 So 2.6. D POZLOVICE - Příluky 14:00 ---

25 3.6. A Nedašova Lhota - POZLOVICE 16:30 15:15
20 10.6. Ž POZLOVICE - Doubravy 14:00 ---
10 10.6. D Dolní Lhota - POZLOVICE 10:15 9:30

26 10.6. A POZLOVICE - Nevšová 16:30 ---
15 17.6. A POZLOVICE - Drnovice 16:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2012

UTKÁNÍ

volno


