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Vážení občané,
ani se mně nechce věřit, že jsou za námi tři zimní 
měsíce a opět usedám k papíru, abych Vás tradičně 
pozdravila s příchodem prvního jarního dne a podělila 
se s Vámi o starosti i radosti, které aktuálně řešíme.
 Dnes Vás chci blíže seznámit s problematikou 
základního školství. Škola základ života - to je 
nejen název filmu pro pamětníky, je to většinou 
společností uznávaná pravda. Podstatně složitější je 
už odpověď na to, jaká škola je ta nejlepší? Koncepce 
předkládané jednotlivými skupinami odborníků 
pro různé typy škol se výrazně odlišují a bohužel 
experimenty prováděné na jednotlivých generacích 
mohou zanechat a odvážím se říci, že zanechávají své 
následky. Úřady práce hlásí stále větší počet uchazečů 
z řad nejmladší generace s kvalifikací nevyužitelnou 
na trhu práce. Podniky si naopak stěžují, že nemohou 
získat pracovníky s kvalitními znalostmi. Výsledky 
mezinárodních srovnání znalostí rovněž nepřinášejí 
lichotivé výsledky pro české školství.
 Vraťme se k naší základní škole, jejímž jsme 
zřizovatelem. Pro každou obec je 
vlastní škola důležitou veřejnou 
službou pro občany. Zároveň je 
spojena s nemalými povinnostmi. 
Ze státního rozpočtu jsou hrazeny 
mzdy zaměstnanců a stále menší 
část nákladů na vzdělávání. 
Z našeho rozpočtu hradíme 
investice do budovy a provozní 
náklady na školu, školní jídelnu 
a družinu. V posledních letech 
činí tato částka 615 tis. Kč/rok. 
Kromě uvedeného financování je 
povinností zřizovatele jmenovat 
ředitele školy. Od loňského roku 
je podle školského zákona funkční 
období šestileté a zřizovatel 
může rozhodnout o vyhlášení 
konkursu. Této možnosti využila 
Rada městyse Pozlovice a do 20. 
dubna 2013 mohou uchazeči předkládat přihlášky. 
Důvodem pro vyhlášení konkursu je naše snaha  
o celkové zlepšení základního školství. Podle mého 
názoru škola v obci naší velikosti má kromě kvalitního 
vzdělávání bezproblémově spolupracovat s rodiči a 
dalšími institucemi, má nabízet kvalitní mimoškolní 
činnost a aktivně se zapojovat do života obce. Důležitá 
je tvůrčí a přátelská atmosféra v pedagogickém sboru, 

dobré vztahy se správními zaměstnanci a širokou 
veřejností. Ředitel by měl aktivně zvládat vedení 
kolektivu a také komunikaci se všemi skupinami – 
úřady, rodiči, spolky a zároveň být dobrým správcem 
části majetku obce předaného škole.
 Podle dnes známých údajů klesne v příštím 
školním roce počet žáků v naší základní škole pod 
75, tzn. že nebude ve třídě průměrně 15 žáků. Tento 
výhled je i pro následujících 5 let. Ředitel školy 
Mgr. Jaroslav Hořák byl vyzván k předložení návrhu 
koncepce uspořádání školy a předání podkladů pro 
rozhodování zastupitelstva. Nepředpokládáme, že 
půjdeme cestou slučování tříd. Pravděpodobně nás 
čeká dofinancování části nákladů dnes hrazených ze 
státního rozpočtu. Od celého kolektivu školy však 
očekáváme, že bude usilovat o každého žáka nabídkou 
dobrých služeb. 
 Obracím se i na Vás, rodiče a občany,  
s prosbou o vyjádření Vašeho názoru ke školství 
v Pozlovicích. Důležité jsou pro nás názory nejen 
pochvalné, ale i kritické. Vzhledem k citlivosti 

tématu se budeme zabývat  
i nepodepsanými připomínkami.
 Aby naši školu bylo možno 
považovat za dobrý základ 
života pro naše děti, musíme 
společně pojmenovat problémy 
a najít jejich řešení. Zaujala 
mě slova bývalého radního 
pro školství Zlínského kraje 
Mgr. Josefa Slováka o školství  
v Irsku. Ve skromně vybavených 
školách vyzařovala z pedagogů 
a dalších pracovníků radost  
z jejich práce, která se okamžitě 
odrážela na dětech. Tam 
pochopil, že školství není hlavně 
o materiálním vybavení škol, ale 
o osobnostech, které svou práci 
s dětmi vnímají jako poslání.  
S tímto názorem se plně 

ztotožňuji a budu ráda, pokud Základní škola  
v Pozlovicích, která má podle mého názoru na rozdíl 
od toho irského dobré materiální podmínky, bude tím 
nejlepším základem života pro naše děti.
 Přeji Vám, vážení občané, krásné prožití 
velikonočních svátků.

Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Události v průběhu I. čtvrtletí 2013 Ing. Bronislava Coufalíková

 

Počty žáků navštěvující ZŠ Pozlovice v jednotlivých letech

školní rok 2012/13 1) 2013/14 2) 2014/15 3) 2015/16 3)

1. třída 12 17 16 12

2. třída 11 12 17 16

3. třída 13 11 12 17

4. třída 14 13 11 12

5. třída 25 14 13 11

celkem 75 67 69 68

Poznámky: 1) stávající stav
2) předpoklad od 1. 9. 2013
3) odhad podle počtu dětí navštěvujících MŠ Pozlovice

 Rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně bylo 
vyhověno kasační stížnosti Městyse Pozlovice a byl 
zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu 
na zrušení části Územního plánu Pozlovice podaného Ing.  
L. Martincem, Ph.D. Věc byla vrácena k novému projednání.
 Po odsouhlasení zadávací dokumentace SFŽP proběhl 
výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Revitalizace alejí“.
 V pátek 11. ledna 2013 byla otevřena knihovna v novém 
multifunkčním centru v přízemí úřadu městyse. Otevírací 
doba knihovny: pondělí 16.30 – 18.30 hod. Katalog 
knihovny najdete na webu knihovny http://www.pozlovice.
knihovna.info. Na Ministerstvo kultury byla podána žádost 
o automatizaci knihovny (pořízení knihovního výpůjčního 
systému a počítačů).
 Městys Pozlovice se prezentoval na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour v Brně.
 V Rajeckých Teplicích proběhla úvodní konference  
k projektu „Ochrana biodiverzity regionů Rajecká dolina 
a Luhačovské Zálesí“. Nyní probíhá výběr dodavatele 
techniky pro tento projekt, kdy pro Služby městyse 
Pozlovice s. r. o. bude prostřednictvím Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí pořízena multikára.
 ÚRR ROP Střední Morava byla zrušena výzva, v rámci 
které jsme podali žádost o dotaci na úpravy parkoviště u 
základní školy a ul. za pekárnou oplatků – úpravy centra II. 
Nyní pracujeme na nové žádosti.
 6. února 2013 proběhlo jednání s vlastníky pozemků 
v lokalitách, ve kterých připravujeme územní studie.  
S dotčenými vlastníky jsme uzavřeli dohody o úhradě 
podílů nákladů spojených s jejich zpracováním.
 Byla zahájena oprava lodiček pro Luhačovickou 
přehradu.
 Byl proveden ořez větví kolem místních komunikací a 
vedení veřejného osvětlení.
 Se společností IMOS Brno jsme hledali řešení pro 
uložení sedimentu z Luhačovické přehrady, který musí být 
odvezen z lokality Lipska.
 Byla provedena inventarizace majetku Městyse 
Pozlovice a Služeb městyse Pozlovice, s. r. o.
 Byl zpracován přehled vybraných poplatků za rekreační 
a lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacity za 
posledních 5 let - viz graf níže.

 Odeslali jsme následné monitorovací zprávy za již 
realizované projekty Koupaliště u Luhačovické přehrady, 
MŠ Pozlovice – úspory energií a Územní plán Pozlovice, 
které musíme předkládat po dobu 5 let od ukončení projektu.
 S Pozemním stavitelstvím Zlín a. s. jednáme o odstranění 
škod na kanalizaci v areálu koupaliště Duha.
 S Ředitelstvím silnic Zlínského kraje spolupracujeme 
na projektu významné investice „Okružní křižovatka“ 
v prostoru pod Petrůvkou. V rámci projektu budeme 
spolufinancovat přeložky inženýrských sítí a veřejného 
osvětlení. Z MAS Luhačovské Zálesí o. p. s. jsme žádali o 
dotaci ve výši 485 tis. Kč.
 Proběhla příprava a samotná akce 9. Košt slivovice a  
7. Ochutnávka medu.
 Byl vyhlášen konkurs na ředitele/ředitelku Základní 
školy Pozlovice, p. o.
 20. 2. 2013 proběhla schůzka Rady městyse Pozlovice se 
zástupci spolků působícími na území městyse. Předmětem 
jednání byl roční plán akcí, financování činností spolků, 
spolupráce s Městysem Pozlovice a užívání nového 
multifunkčního centra.
 V ZŠ a MŠ Pozlovice proběhla kontrola hospodaření za 
II. pololetí 2012.
 Na úpravy ul. Podhradská byla dopracována zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení a odeslána k odsouhlasení 
na SFŽP. Společnosti E.ON bylo předáno staveniště pro 
kabelizaci nízkého napětí.
 V Oboře proběhla těžba porostů napadených kůrovcem. 
Vytěženo bylo cca 30 m3 dřeva z obecního lesa.
 V rámci pozemkových úprav probíhá vytyčení měřické 
sítě, které provádí společnost GEOREAL Plzeň, s. r. o.
 S Městem Luhačovice a podnikateli v cestovním ruchu 
spolupracujeme na novém lázeňském statutu.
 Prověřujeme údaje o historickém majetku obce – 
nejpozději do 31. 3. 2013 musíme požádat o zápis do 
katastru nemovitostí.
 V okolí Luhačovické přehrady bylo změněno dopravní 
značení na zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
  
 V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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 Rok 2013 je posledním rokem sedmiletého 
plánovacího cyklu Evropské unie, který probíhal od r. 2007. 
Jednotlivé operační programy se snaží rozdělit poslední 
zbytky peněz a hlavně schválit pravidla pro rozdělování  
v období 2014 – 2020.
 Městys Pozlovice evropské dotace využívá od 
r. 2005, a proto máme možnost srovnat 
podmínky pro čerpání těchto peněz v 
jednotlivých letech. Jednoduše řešeno 
– srovnatelnou investici po osmi letech 
zkušeností připravujeme a realizujeme 
s dvojnásobným množstvím práce, 
administrativy a rizikem, že v labyrintu 
předpisů a pravidel uděláme chybu! Dnes 
velmi pečlivě zvažujeme, zda vůbec 
podpora z těchto zdrojů je pro naše projekty 
smysluplná. Část pracovního času proto 
věnuji snaze pro další období pravidla 
změnit a zjednodušit. Vzorem nám může 
být i jeden list papíru, který jsem objevila 
v našem archívu: Rok 1940, Ministerstvo zemědělství 
poskytlo 446 350 Kč na „Hrazení Pozlovického potoka  
v Pozlovicích a Luhačovicích“. Podmínky – 1. na práci 
nutno přijímati dělnictvo jen cestou příslušného okresního 

úřadu práce, 2. Při stavbě budiž pokud možno zaměstnáváno 
15 % mladistvých, 3. mzdy dělníků budou se říditi sazbami 
ceníku platných kolektivních smluv….
 Projektem je současně řešena ochrana před 
povodněmi, vládní politika zaměstnanosti mládeže a 
rozvoj místního podnikání. Tomu říkám „3 mouchy jednou 

ranou“ nebo dnešními slovy „3 v 1“, a to 
na jediném listu papíru! Dílo slouží do 
dnešních dnů, a tak přemýšlím, jak se k 
těmto „manažerským“ metodám našich 
předků vrátit. Mají můj obdiv! 
 Vraťme se ale do dnešní reality. Už dnes 
byla popsána kvanta papírů strategiemi a 
podle současných návrhů má být většina 
peněz na programovací období 2014 – 2020 
vyčleněna pro „centra růstu“, pro venkov 
pouze na zemědělství, vodohospodářskou 
infrastrukturu a drobné projekty. Proto 
jsme se připojili k iniciativě označené jako 
2. Zlínská výzva, ve které upozorňujeme 

na tyto nebezpečné snahy odsunout venkov na vedlejší 
kolej cedulí u názvu naší obce. Zároveň je cílem této výzvy 
zjednodušit čerpání těchto prostředků – jednoduše vrátit se 
k selskému rozumu.  

Ing. Olga TkáčováDotace z EU

 V loňském roce jsme si připomenuli 100. výročí 
zahájení stavby Luhačovické přehrady. Letošní rok je 
možné považovat za první sezónu 2. století v životě tohoto 
díla. V této oblasti i širším okolí byly provedeny rozsáhlé 
investice, jejichž cílem bylo mimo jiné navrácení přehrady 
k rekreačnímu využití. V první etapě to bylo vybudování 
kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod v obcích nad 
přehradou, odtěžení sedimentů ze dna přehrady, vybudování 
koupaliště Duha, rekonstrukce okružní komunikace, stezka 
zdraví, naučný chodník Luhačovická přehrada a parkoviště 
u silnice Zádveřice – Luhačovice.
 Do tohoto krásného prostředí se nově sestavený 
Resort Luhačovice rozhodl přilákat domácí i návštěvníky 
z širšího okolí. První akcí letošní sezóny byla Luhačovická 
zabijačka. Tento nápad považuji za velice zdařilý a jsem 
ráda, že se na této akci sešli v tak hojném počtu domácí 
– Pozlovjané i Luhačovjané a vážili k nám cestu i hosté 
z okolí. Dovolila jsem si domácí označit i Luhačovjany. 

Toto území skutečně považuji za příměstskou rekreační 
oblast pro Luhačovice i Pozlovice, ke které bez ohledu na 
katastrální hranici musíme takto přistupovat.
 Uvědomila jsem si, jak se změnil životní styl o doby 
mého dětství, kdy jsme se o zimních víkendech potkávali  
s celou rodinou na domácích zabijačkách jednou u babičky, 
pak postupně u dalších rodin z příbuzenstva. Byla to 
přirozená příležitost ke společnému trávení času celé rodiny 
napřed při práci, pak při hodování a odpočinku. A tak mě 
napadlo – využijme Luhačovickou zabijačku i k rodinným 
setkáním! I další akce plánované Resortem Luhačovice 
pro letošní sezónu na přehradě - červnový dětský den a 
podzimní gastrofestival Vám nabídnou příjemné zážitky  
v nádherném prostředí přehrady. 
 Děkuji všem organizátorům na přípravu tak náročné 
akce a návštěvníkům, kteří museli stát frontu na zabijačkové 
speciality, za pochopení a toleranci. Příště kapacity určitě 
posílíme!

Ing. Olga TkáčováResort Luhačovice

http://resort-luhacovice.cz/
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Ing. Stanislav JurákZimní udržba místních komunikací a chodníků

Oskar Bartoš, vůdce střediskaJunácké středisko Františka Matulíka
 V letošním roce je registrováno v našem středisku 
67 členů z toho 47 dětí. V únoru jsme se zúčastnili závodů 
ve Starých Hutích, kde jsme obsadili dvě první a jedno třetí 
místo. V březnu nás čeká pravidelná brigáda okolo přehrady 
a jarní úklid okolo klubovny. Hned po Velikonocích máme 
naplánovanou jarní střediskovou výpravu „Za prvním 
špekáčkem“, skauti a skautky pojedou na Ivančenu a 27. 
dubna pořádáme okresní kolo Svojsíkova závodu, které 
bude probíhat okolo přehrady (www.skautskezavody.cz ).  
  V květnu určitě vyrazíme na vícedenní výpravu 
zaměřenou na lození po skálách, začátkem června pojedeme 
do Brumova-Bylnice na memoriál Šedého vlka, kterého se 
pravidelně zúčastňujeme. Tradiční junácký zájezd bude 22. 
června a jedeme do Nízkých  Tater. Čtrnáctidenní tábor ve 
Starých Heřminovech začne již 29. června. Po prázdninách 

připravujeme 1. ročník drakiády, oddílové či střediskové 
výpravy, noční výsadek… 
 Pravidelně se scházíme každý pátek.                                    

Služby městyse Pozlovice s. r. o. (SmP) zajišťovaly sjízdnost 
a schůdnost vozovek, veřejných ploch a schodišť.

 Údržba probíhala na základě schváleného Plánu 
zimní údržby místních komunikací  a chodníků  na území 
městyse Pozlovice (nař. 1/2009, podrobně na www.
pozlovice.cz), a to podle pořadí důležitosti. 
 Zimní údržba - pohotovost -  probíhala v období  
od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013.
 Po skončení spadu sněhu nebo vytvoření námrazy 
se komunikace udržovaly následně: 
 I. pořadí důležitosti - do 4 hodin
 II. pořadí důležitosti - do 12 hodin
 III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací  
I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
  SmP s. r. o. udržovaly na 32,25  km místních a 
účelových komunikací III. a IV. třídy včetně chodníků, 
které spadají pod komunikace IV. třídy.
 K zabezpečení zimní údržby komunikací městyse 
byla vyčleněna následující technika:
 sypač  pro posyp chemickými rozmrazovacími látkami
 1 traktor s mechanismem pro pluhování
 1 nakladač
 1 vozidlo bez radlice pro ruční posyp
 1 traktor VIVID s pluhem a sypačem - zejména na úklid 
chodníků 
 1 ruční fréza 
 Technologie posypu se řídila metodickým návodem 
k zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním 
období.
 Pro posyp schodů, přechodů pro chodce, veřejných 
cest a problémových úseků, které není možné ošetřit 
strojně, bylo umístěno  22  kusů plastových kontejnerů  
s posypovým materiálem na ruční posyp. Posypový materiál 
byl průběžně doplňován.
 Zaměstnanci SmP s. r. o.  zabezpečovali  sjízdnost 
a schůdnost zejména v ranních hodinách. Na tuto práci bylo 
operativně schopno nastoupit až 6 pracovníků.
 Na SmP s. r. o. byl pro zimní období zřízen 
nepřetržitý dispečink a připraveni pohotovostní řidiči  
k odstraňování sněhu.
 V uplynulé sezóně jsme nerozmístili plastové 
sněholamy podél místních komunikací, a to konkrétně  
v lokalitách  Na Drahách a Koryta. V zimě se neudržovalo 
zhruba 7,4 km úseků převážně místních a účelových 
komunikací a chodníků. V loňském roce bylo umístěno 

zhruba 10  tabulek s textem „V zimě neudržováno“.
 Ze začátku měsíce listopadu byla zima mírná a 
skoro bez sněhu. Situace se ale výrazně změnila již koncem 
listopadu a začátkem prosince, kdy byl spad sněhu nárazový 
a v některých dnech dosahoval  téměř kalamitního stavu. 
V úsecích, kde se vyskytla  kumulace sněhu, došlo k jeho 
vyvážení na vhodná volná místa. Posyp, pluhování vozovek 
a chodníků tak probíhal průběžně podle aktuálního stavu. 
 V měsíci lednu, únoru a částečně i v březnu se 
počasí měnilo – průběžně sněžilo, zamrzlo a následně 
docházelo k roztání a vzniku ledovek. V polovině března 
již sníh téměř roztál a v některých dnech to již vypadalo na 
jaro. Celkově tání sněhu v březnu probíhalo pozvolna bez 
kalamitních stavů.
 Zimní údržbu ztěžovaly odstavené automobily na 
komunikacích, které bránily v bezpečném projetí odklízecí 
techniky. Došlo k jedné dopravní nehodě se škodou na 
osobním vozidle. 
 SmP s. r. o. použily na udržovaných komunikacích   
a chodnících:
85,5  tun -  posypové drtě
  7,7  tun -  průmyslové posypové soli
  0     tun - písku
  0     litrů - solanky

 

Celkem stála zimní údržba místních a účelových 
komunikací  v sezóně 2012 - 2013  cca  360 tis. Kč.
 Úklid posypového materiálu po zimě byl zahájen 
po 15. březnu tak, aby do Velikonoc bylo vše hotovo.
 Poděkování patří také spoluobčanům za pomoc  
a toleranci při úklidu chodníků a komunikací.

http://www.skautskezavody.cz/PAktualne.aspx?fldidzavod=1&fldIdAkce=77&fldTypInfo=3
http://www.pozlovice.cz/data/vyhlasky/11_20_09_Nar1.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/vyhlasky/11_20_09_Nar1.pdf
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Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Další rok je za námi a vstoupili jsme do roku, který 
končí pro pověrčivé lidi nešťastnou třináctkou. Loňský 
rok jsme zakončili výroční schůzí za účasti vedení a členů 
sboru, představitele Okresního sdružení hasičů ve Zlíně a 
zástupce městyse Pozlovice týden před vánočními svátky 
zhodnocením naší práce. Po zrekapitulování všech akcí 
a činností sboru byl nastíněn program týkající se roku 
letošního. O úvodní akci roku nového se postaral již tradičně 
plně obsazený hasičský ples se skupinou Ex-offo. Díky 
velmi krátké plesové sezóně jsme hned po plesu spustili 
přípravy na tradiční fašankový průvod obcí s maskami 
filmových postav. Velký dík patří i všem příznivcům sboru, 
kteří rozšířili naše řady v průvodu masek. Tím ale výčet 
akcí nekončí. Už teď se pro vás plánuje např. stavění a 
kácení máje.
 Když se v lednu naskytla možnost zúčastnit se kurzu 
záchrany osob na zamrzlých hladinách, tak jsme poslali 
naše dva zástupce k rozšíření znalostí. Výuka se uskutečnila 
26. ledna v Otrokovicích na koupališti Štěrkoviště, které 
svou silnou ledovou plochou a teplotou pod bodem mrazu 
poskytlo dokonalé zázemí pro výcvik. Před koncem roku se 
navíc ještě podařilo i zásluhou dotací zakoupit kompletně 
vybavený záchranářský batoh. Jeho obsahem jsou kromě 
klasických základních věcí např. krční límce, dlahy nebo 
popáleninový balíček.  
 Hlavním posláním hasičů je ale být bližnímu ku 
pomoci a na tuto pomoc jsme byli vysláni poprvé v roce 

2013 operačním střediskem dne 7. ledna v 10:52 hod. do 
Dolní Lhoty k požáru papíru ve sklepě. Hned následující 
den – 8. ledna v 18:49 hod. siréna ohlásila výjezd do obce 
Podhradí k požáru fritovací pánve na smažení brambůrků. 
Na další požár jsme byli vysláni 6. února přesně v 15 hod. 
do Luhačovic, kde došlo ke vznícení sauny v budově hotelu. 
Zatím poslední výjezd byl vyhlášen 20. 2. v 03:50 hod. do 
obce Polichno. V tomto případě došlo k požáru kotelny  
v rodinném domě. 
 Se začínajícím jarem je potřeba si dát pozor na 
pálení při úklidu zahrad, které se musí zabezpečit proti 
rozšíření do okolí. Je nutné si také uvědomit, že plošné 
vypalování trávy je zakázáno.

Ing. Miroslav PapoušekRozpočet na rok 2013
 V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona 
o rozpočtovém určení daní, která by měla zajistit posílení 
rozpočtových příjmů měst a obcí. Při přípravě rozpočtu na 
rok 2013 jsme se potýkali s nedostatkem informací zejména 
ze strany Ministerstva financí ČR, které neposkytlo 
žádný metodický pokyn, jakým způsobem daňové příjmy 
rozpočtovat. Po konzultaci s Krajským úřadem Zlínského 
kraje jsme výnosy z daňových příjmů stanovili na základě 
kalkulace zpracované Svazem měst a obcí ČR. Podle 
tohoto výpočtu by měly příjmy z daní dosahovat výše až 
11.610 tis. Kč, což by oproti příjmům v roce 2012, které 
byly ve výši 8.450 tis. Kč, znamenalo nárůst o 37 %. Svaz 
měst a obcí však u svého výpočtu upozorňuje, že se spíše 
jedná o maximum, co bychom mohli na daních inkasovat 
a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky zároveň 
doporučil rozpočtovat částku o 5 % nižší. 
 Při projednání návrhu rozpočtu jsme se s finančním 
a kontrolním výborem shodli, že z důvodu opatrnosti 
budeme rozpočtovat částku cca o 10 % nižší. Na rozdíl od 
státu zastáváme názor, že je lepší hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem a obec nezadlužovat a případné vyšší příjmy 
následně rozdělit, než zjistit v půlce roku, že nám na 
rozpracované investice peníze chybí. Celkové příjmy 
rozpočtu na rok 2013 byly schváleny ve výši 19.292 tis. Kč. 
V této částce je obsažena dotace ve výši 3.615 tis. Kč na 
již zrealizovaný projekt Stezka zdraví kolem Luhačovické 
přehrady. Z příjmu z této dotace byl koncem ledna 
splacen úvěr ve výši 3.180 tis. Kč, který byl poskytnut na 
předfinancování tohoto projektu.
 Může se zdát, že po navýšení rozpočtových příjmů 

budeme moci všechny problémy rychle řešit. Bohužel 
situace není tak růžová, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Provozní výdaje dosahují výše 11.876 tis. Kč, jedná se 
o výdaje na údržbu veřejných prostranství a zeleně (500 tis. 
Kč), běžnou údržbu místních komunikací a chodníků (850 
tis. Kč), provoz veřejného osvětlení (585 tis. Kč), provoz 
kabelové televize (870 tis. Kč), sběr a likvidaci odpadů 
(1 mil. Kč), výdaje na provoz základní a mateřské školy 
(1.180 tis. Kč), výdaje na činnost zastupitelstva (1.526 tis. 
Kč), činnost místní správy (1.756 tis. Kč) a další výdaje 
na provoz hřbitova, údržbu kanalizací, ostatní komunální 
služby a podporu kultury, sportu a spolkových organizací.
 Pokud od příjmů odečteme výdaje na splátku 
úvěru a provozní výdaje, dostáváme se k částce 4.236 tis. 
Kč, kterou má městys k dispozici na realizaci plánovaných 
investic. Pro rok 2013 byly zastupitelstvem městyse 
navrženy k realizaci investice v hodnotě cca 15 mil. Kč. 
Největší plánovanou investicí na rok 2013 je sanace 
sesuvu v ul. Podhradská v odhadované hodnotě 5.300 tis. 
Kč, výstavba chodníku, veřejného osvětlení a přeložky 
inženýrských sítí v ul. Podhradská v hodnotě cca 5.310 tis. 
Kč, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Pozlovice 1 mil. 
Kč, revitalizace alejí a zeleně v obci 1.410 tis. Kč, pořízení 
nové multikáry 600 tis. Kč, pořízení hasičské cisterny 600 
tis. Kč atd.
 Z výše uvedeného je zřejmé, že i navýšené finanční 
prostředky zdaleka nepostačují na realizaci investičních 
záměrů v obci a pokud by větší investice nebyly realizovány 
z dotací, tak bychom na ně museli i několik let šetřit.
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Mgr. Anna MartincováCharita Luhačovice informuje
Dopolední program Denního stacionáře  

v Multifunkčním centru městyse
 Jsme rádi, že se díky podpoře Úřadu městyse 
Pozlovice budeme vídat s obyvateli Pozlovic, a to jednou 
měsíčně, v novém  Multifunkčním centru městyse Pozlovice. 
Očekávat můžete zajímavé přednášky z řad oborníků. 
Aktuální programovou nabídku Denního stacionáře 
Charity Luhačovice najdete na místních vývěskách či na 
pozlovském infokanále.
 Informace nejen o charitních službách, ale i akcích 
pro veřejnost Vám rádi poskytneme na čísle 604 148 416, 
také na našich webových stránkách www.luhacovice.caritas.
cz i na facebooku a samozřejmě na veřejně přístupných 
nástěnkách.

 
 
 

Co vlastně dělá pečovatelská služba?
Charitní pečovatelská služba je terénní služba, která zajišťuje 
pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým v 
Luhačovicích a okolních obcích tak, aby mohli co nejdéle 
setrvat v domácím prostředí za podpory rodiny.
  Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu 
činností daných zákonem o sociálních službách a na základě 
prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotlivých 
klientů.
  Základní činnosti při poskytování pečovatelské 
služby podle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách a vyhlášky 505/2006 Sb. jsou:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Služby poskytujeme na základě individuálních 
potřeb uživatele.

Kdo pečovatelskou službu využívá?
Služby poskytujeme občanům, kteří z důvodu změny 
zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti 
si nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti 
a další životní potřeby a jsou odkázáni na odbornou 
pomoc druhé osoby. Tyto osoby musí žít ve svém vlastním 
prostředí, u svých příbuzných nebo v domácím prostředí 
jiných osob. Jedná se o:
• osoby se zdravotním postižením
• seniory
• chronicky nemocné
  Věková struktura cílové skupiny osob je od 19ti let 
věku, kde horní věková hranice není omezena.

Jak to funguje?
Se zájemcem o službu jedná vždy vedoucí pečovatelka 
nebo jí pověřená osoba, případně sociální pracovnice. Toto 
jednání probíhá v kanceláři charitní pečovatelské služby na 
Charitě Luhačovice, případně přímo v domácím prostředí 
klienta (uživatele), záleží na jeho přání. 
  Při prvním kontaktu zájemci poskytneme potřebné 
informace o službě, kterou požaduje, zodpovíme jeho 
dotazy a probereme s ním jeho předběžné požadavky. Dále 
mu předáme ceník pečovatelských úkonů a informativní 
letáček o službě, které provádíme, aby si je doma v klidu 
mohl pročíst a vše si promyslet.
  V případě aktuálního zájmu o danou službu se 

domluvíme se zájemcem na termínu sociálního šetření, 
které probíhá v jeho domácím prostředí a za jeho účasti. 
Odpovídáme i na telefonické, emailové či písemné dotazy 
ohledně služeb. Pokud zájemce o službu nespadá do naší 
cílové skupiny nebo požaduje jinou službu než tu, kterou 
nabízíme, podáme mu základní informace o požadovaných 
službách a předáme kontakt na odpovědnou osobu dané 
služby či organizace.

Kolik to stojí?
Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky a ošetřovatelky 
na základě platného ceníku. Výše úhrady pečovatelské 
služby je počítána podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění klientem požadovaných úkonů, 
a to včetně přepravy pečovatelky k uživateli a doby 
strávené dokumentací, individuálním plánováním a další 
administrativou, která je nezbytná ze zákona pro zajištění 
dané služby. Hodina služby u klienta pak nyní stojí 120,- 
Kč. Konečná cena je závislá na rozsahu požadavků klienta.

Jaké jsou ohlasy uživatelů a rodinných příslušníků?
Ohlasy jsou pochvalné. Za naši práci děkují jak uživatelé, 
tak i rodinní příslušníci. Za všechny můžeme citovat  
z dopisu nejmenované rodiny, jedné naší zesnulé uživatelky: 
„Naše milé pečovatelky, děkujeme, že jste byly vždy 
usměvavé, empatické, vstřícné, ochotné, aktivní a vždy 
profesionální v tom nejlepším smyslu slova, pomáhaly jste 
tak celé naší rodině a podporovali nás. Za vaši obětavou a 
ne vždy doceněnou prácí vám DĚKUJEME.“ 
  Proto věříme, že naše služba má svůj smysl. Tým 
pečovatelské služby Charity Svaté rodiny Luhačovice  
v čele s vedoucí Bc. Františkou Vratislavskou, DiS.

kontaktní osoba:
Mgr. Anna Martincová

vedoucí a sociální pracovnice Poradny SPOLU,  
e-mail: poradna@luhacovice.charita.cz, tel.: 604 148 416

Pečovatelská služba charity

www.luhacovice.caritas.cz
www.luhacovice.caritas.cz
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Ing. Karel MlčekMS Komonec

Kulturní komise 

městyse Pozlovice

oznamuje,

že termín konání 

jednodenního zájezdu 

do termálních lázní 

Podhájska

je 

18. května 2013.

Přihlášky v knihovně!

 Po roční odmlce jsme letos uspořádali v sále  úřadu 
městyse zvěřinové hody. Jednalo se o 4. ročník této akce, 
kde si hosté mohli vybrat z následujícího menu: zvěřinový 
guláš, srnčí na smetaně, divočák se šípkovou omáčkou a 
divočák se zelím a knedlíkem. Termín akce připadl na 9. 2.  
a velice nás potěšil zájem veřejnosti a poměrně velký počet 

návštěvníků.
 Stejně jako každý rok se i letos konalo sčítání zvěře 
v honitbě. Termín - závazný a povinný pro všechny honitby 
byl letos krajským úřadem stanoven na 23. 2. Výsledky  
sčítaní slouží jako podklad pro vypracování a schválení 
plánu lovu pro letošní rok. 

PROGRAM
* sraz v 16.°°hod.

u „Hasičárny“ v Pozlovicích
* přelet nad vesnicí

na výletiště u fotbalového hřiště
* volba MISS, soutěže

* volná zábava
* občerstvení

LETOŠNÍ   SOUTĚŽ
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ  

ČARODĚJNICKOU NEVĚSTU

Ing. Bronislava CoufalíkováŘímskokatolická farnost Pozlovice

 

 
 

 

            
 
 






  8:30 

10:15 

16:15 – kížová cesta 

17:00 – od 14:30 

píležitost ke sv. zpovdi 

(cizí zpovdníci  

14:30 – 17:00) 

   8:00 

10:00 

14:30 – kížová cesta 

 18:15 17:00 

    6:30 – zám. kaple  

 18:15 17:00 Kaple 




17:00 18:00 




 

15:00 – kížová cesta 

 

18:00 – Velkopátení  

               obady 

15:00 – kížová cesta 

 

18:00 – Velkopátení 

               obady 

 

 




  9:00 – 18:00 

adorace u Božího hrobu 

10:30 – 11:00 
adorace pro dti 
20:00 – Velikononí  

               vigilie 

  9:00 – 18:00 

adorace u Božího hrobu 

  9:30 – 10:00 
adorace pro dti 
20:00 – Velikononí  

               vigilie 







  8:00  

Velikononí  prvod,           

mše svatá 

10:15 

18:00 

  8:00 
 

 

10:00 




  8:30 

10:15 

18:00 

  8:00 

10:00 

 




 Na webových stránkách Městyse Pozlovice jsme 
rozšířili menu naší farnosti – viz www.pozlovice.cz/farnost.
php. V jednotlivých rubrikách můžete získat více informací 
ze života farnosti, ať už jsou to aktuality, pořad bohoslužeb, 
kalendář akcí, kroniky, informace o kostele sv. Martina. Nachází 
se zde i fotogalerie farnosti. Jednotlivé rubriky jsou pravidelně 
aktualizovány a doplňovány.

 Velikonoce jsou v naší společnosti nejčastěji chápány 
jako doba od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí, 
přičemž největší oslavu Kristova zmrtvýchvstání, jež připadá na 
neděli, často zastiňuje následné pondělí se svou „mrskačkou“.  
V křesťanském pojetí však „Velikonocemi“ musíme nazvat dobu 
tzv. velikonočního třídenní a následných osmi dní, od velikonoční 
neděle do neděle následné, „velikonoční dobou“ pak nazýváme 
období padesáti dnů po oslavě Kristova zmrtvýchvstání až do 
slavnosti Seslání Ducha Svatého. V centru pozornosti však 
zajisté stojí tři veliké noci, které také dávají „Velikonocům“ své 
pojmenování: noc o Zeleném čtvrtku, při které máme před očima 
Ježíše Krista slavícího poslední večeři s apoštoly a jeho následné 
zatčení v Getsemanské zahradě; noc o Velkém pátku, kdy se 
vracíme k událostem Ježíšova odsouzení na smrt, umučení a 
položení do hrobu; noc z Bílé soboty na neděli, kdy se nevýslovně 
radujeme z toho, že Ježíš Kristus z mrtvých vstal.  
 Kéž tyto veliké noci, v nichž se vracíme k vrcholným 
událostem dějin spásy, jsou také výzvou pro naši zemi i náš městys, 
vrátit se ke kořenům naší víry v Ježíše Krista pro nás ukřižovaného 
a slavně zmrtvýchvstalého 
 Pokojné velikonoční svátky.

P. Václav Fojtík, kaplan farnosti

Pořad  
bohoslužeb  
ve svatém  

týdnu 

Velikonoční zamyšlení

http://www.pozlovice.cz/farnost.php
http://www.pozlovice.cz/farnost.php
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2013
Jan Hetmer Podhradská 154 70 let
Alois Vávra Nivy II. 285 75 let
Marie Sedlářová Podhradská 37 80 let
Jana Valášková Nivy 228 80 let
Alois Kolář Podhradská 233 80 let
Antonie Mikulčíková Leoše Janáčka 147 80 let
Jana Matulíková Leoše Janáčka 360 81 let
Anna Ščuglíková Nivy 265 81 let
Elena Krčméryová Hlavní 51 81 let
Karel Šulák Na Drahách 170 82 let
Vlasta Martincová Nivy I. 260 82 let
Ing. František Bednařík Hlavní 49 83 let
Oldřich Matulík Podhradská 305 83 let
Marie Miklová Nivy 190 84 let
Mária Martincová Hlavní 230 85 let 

Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 90 let
Anastázie Hrubošová Nivy 222 90 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Jakub Sviták                      Za Potokem 307 
Robert Pechanec                      Na Drahách 316

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Miroslav Talaš Za Potokem 7 92 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 98 let
Jaroslav Roček Podhradská 133 51 let
Miroslav Obořil Nivy 191 65 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
 

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. 

●  12. dubna 
  Noc s Andersenem 
○  27. dubna 
  Svojsíkův závod - junáci 
●  30. dubna 
  XIII. Slet čarodějnic 
○  4. května 
  Stavění máje
●  4. května 
  Rybářské závody mládeže 
○  11. května 
  Rybářské závody dospělých 
●  24. května 
  Noc kostelů, republiková 
  akce s programem v kostele
  sv. Martina 
○  30. května - 1. června 
  Pozlovice v pohybu 
●  1. června 
  Kácení máje 
○  2. června 
  Dětský den na hotelu Vega

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 2013

ŽÁCI ( Ž )   
okresní přebor

DOROST ( D ) 
 okresní přebor sk. „B“

MUŽI ( A )  
III. třída sk. „B“

Příznivci jsou srdečně vítáni !



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

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

17 31.3. A Biskupice - POZLOVICE 15:30 14:30
14 7.4. Ž POZLOVICE - Kašava 10:00 ---

18 7.4. A POZLOVICE - Poteč 15:30 ---
15 14.4. Ž POZLOVICE - Spytihněv 10:00 ---

19 14.4. A POZLOVICE - Vlachovice "B" 16:00 ---
16 21.4. Ž Bratřejov - POZLOVICE 13:30 12:15
12 21.4. D Kostelec - POZLOVICE 13:30 12:15

20 21.4. A Rokytnice - POZLOVICE 16:00 14:45
17 28.4. Ž POZLOVICE - Bylnice 10:00 ---
13 28.4. D POZLOVICE - Nedašova Lhota 13:30 ---

21 28.4. A POZLOVICE - Luhačovice "B" 16:00 ---
18 5.5. Ž Újezd - POZLOVICE 14:00 13:00
14  So 4.5. D Bylnice - POZLOVICE 16:30 15:15

22 5.5. A Mirošov - POZLOVICE 14:00 12:45
16 St 8.5. A POZLOVICE - Nedašova Lhota 16:30 ---

19 12.5. Ž POZLOVICE - Veselá 10:00 ---
11 12.5. D POZLOVICE - Dolní Lhota 14:00 ---

23 12.5. A POZLOVICE - Štítná nad Vl. "B" 16:30 ---
20 So 18.5. Ž Mladcová - POZLOVICE 14:30 13:15
10 19.5. D POZLOVICE - Poteč 14:00 ---

24 19.5. A Paseky "A" - POZLOVICE 16:30 15:15
21 26.5. Ž POZLOVICE - Tečovice 10:00 ---
9 26.5. D SK Vizovice - POZLOVICE 14:00 13:00

25 26.5. A POZLOVICE - Návojná 16:30 ---
22 So 1.6. Ž Fryšták - POZLOVICE 14:00 12:45
8 2.6. D POZLOVICE - Újezd 14:00 ---

26 2.6. A Šanov - POZLOVICE 16:30 15:15
12 9.6. Ž POZLOVICE - Napajedla 10:00 ---

14 9.6. A POZLOVICE - Drnovice 16:30 ---
13 So 15.6. Ž SK Vizovice - POZLOVICE 14:30 13:30

15 16.6. A Slopné - POZLOVICE 16:30 15:30

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2013

UTKÁNÍ


