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Vážení občané,
k psaní dnešního úvodníku usedám v pozdních 
večerních hodinách, po jednání zastupitelstva a 
zvažuji, zda psát spíše o průběhu letošního jara nebo 
spíše o výhledu na léto. Pokusím se krátce podělit s 
Vámi o obojím.
 Jaro přineslo celé společnosti velmi těžké 
chvíle. Příroda opět ukázala svou sílu a řada našich 
spoluobčanů je dnes nucena řešit následky další 
povodně. Tragedie nevídaných rozměrů nás vrací 
k zamyšlení, co děláme špatně, jak můžeme těmto 
situacím zabránit? Na přírodních katastrofách se podílí 
celá řada vlivů, o kterých je nezbytné vést odbornou 
debatu a s využitím všech dostupných zkušeností 
věci řešit. Máme v záplavových zónách územních 
plánů navrhovat výstavbu a současně nákladné 
stavby protipovodňových opatření? I naše přehrada 
je v minulosti vybudovaným protipovodňovým 
opatřením, které umožnilo další rozvoj lázeňského 
místa Luhačovice a Pozlovice. Dnes víme, že 
rozhodnutí našich předků vybudovat přehradu bylo 
smysluplné a moudré. Často mě napadá, jak by 
celý proces přípravy této stavby vypadal dnes. Ve 
vládnoucích institucích se přes tíživou situaci národa 
řeší osobní problémy a zájmy. Kde se bojuje, tam se 
nepracuje. Tato hluboce pravdivá zásada, na kterou 
jsem narazila v článku o práci zastupitelstev, platí 
na všech úrovních – u nás v Pozlovicích, na úrovni 
kraje i těch nejvyšších institucí. Proto mně nezbývá 
než v závěru letošního jara konstatovat: snažme se 
více kvalifikovaně diskutovat, ne bojovat. Výsledkem 
diskuze ať je směr, kam chceme jít. Pak už je nezbytné 
pouze provést množství smysluplné práce, abychom ke 
stanovenému cíli došli. Budu ráda, pokud nenecháme 
parlamentní praktiky vstoupit do komunální politiky, 
dá-li se práce na naší úrovni nazvat politikou a z 
orgánů městyse se nevytratí „dělná atmosféra“.
 A k tématu léto? Kromě starostí se zajištěním 
provozu všech atrakcí na přehradě mně poslední 
dobou nedá spát rovněž letní téma - pouť. Po té loňské 

jsme zaznamenali názory, že pouť v Pozlovicích 
upadá. Mezi zastupiteli jsme udělali anketu, ve které 
měli odpovědět na otázky: Vyhovuje Vám stávající 
rozsah pouti ke sv. Anně? Organizovat v rámci pouti 
polední koncert dechové hudby Provodovjanka v 
hudebním altánu? V případě, že ne, co navrhujete 
(jaký program a kdo by ho měl zajišťovat)? Na jednání 
rady jsme dlouze diskutovali, co vlastně kdo od této 
události očekává a co můžeme pro zatraktivnění této 
akce udělat. „Pozvěte více stánků!“ Pozvali jsme, 
při akcích v okolí jsme prodejcům rozdali lístky s 
pozváním a termínem pouti. Nepřijeli – podle jejich 
hodnocení je tady pouť slabá, a přestože se nevybírají 
poplatky, nevydělají. „Zaplaťte kulturní program!“ v 
rámci kulturního léta 2011 jsme zaplatili 7.200 Kč za 
koncert Zálesanky, v parku nás bylo odhadem třicet? 
Letos padl i návrh „Zaplaťte kolotoče, ať je děti 
mohou využívat zdarma!“ Osobně příznivcem této 
cesty nejsem. Pokud se podíváme na ostatní místa s 
dlouholetou tradicí poutí, je to o setkání velkého 
množství poutníků, kteří kromě duchovního rozměru 
této akce koupí i tradiční pouťové zboží, občerství 
se. Pak je účelné toto setkání doplnit kulturními 
vystoupeními. Stejně tak hody – místní chasa se 
sejde a odehrávají se tradiční hodové rituály. Kulturu 
dělají lidi sami sobě, chtějí se setkat, sami se pobavit, 
zazpívat, ne být baveni. A tak mě napadá – jsme schopni 
dát dohromady akci „Sami sobě?“ Pod tímto názvem 
si v Čachticích připravují sami občané celovečerní 
program a věřte, že je to ta nejlepší zábava! Na pouť 
už to nestihneme, ale pokud máte chuť tuto myšlenku 
začít rozvíjet, zvu Vás na diskuzi k tomuto tématu na 
úřad městyse. Zkusme s přicházejícím létem vrátit 
radostnější atmosféru do našeho malého společenství!
 Přeji Vám klidný průběh letních dnů bez 
mimořádných událostí, a pokud už se náhodou 
mimořádné události vyskytnou, ať jsou to jen ty 
nejlepší zážitky z Vaší dovolené!

Ing. Olga Tkáčová, starostka
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ZŠ Pozlovice od září 2013 Ing. Olga Tkáčová

 V úvodníku jarního vydání jsem Vás vyzvala 
k vyjádření Vašeho názoru k základnímu školství v 
Pozlovicích. Obdržela jsem názory od dvou rodičů. Jeden 
velmi kritický, volající po změně, jeden podporující 
zachování stávajícího stavu. Z této odezvy se nedá usuzovat 
na převládající názor Vás, rodičů, kteří dobře fungující 
školu dokážou posoudit nejlépe. S předloženými názory 
jsem seznámila jak pedagogický sbor, tak členy konkursní 
komise pro výběr ředitele ZŠ Pozlovice. Komise byla složena 
ze zástupců všech skupin zainteresovaných do oblasti 
školství (zřizovatel, KÚZK, ČŠI, rodiče, pedagogický sbor) 
a každý člen proto mohl jednotlivé kandidáty hodnotit 
podle svých kritérií a pro tuto pozici. Konkursní komise 
jako nejvhodnějšího kandidáta doporučila Mgr. Přemysla 
Janečku, Rada městyse Pozlovice doporučení akceptovala 
a s účinností od 1. 8. 2013 ho jmenovala ředitelem ZŠ 
Pozlovice.
 Panu řediteli Mgr. Jaroslavu Hořákovi děkuji 
za šestileté působení ve vedení ZŠ Pozlovice a novému 
řediteli, Mgr. Přemyslu Janečkovi, přeji úspěšné zvládání 
všech povinností s touto pozicí spojených.
 Od školního roku 2013/2014 bude ZŠ Pozlovice 
navštěvovat méně než 75 žáků, což je méně než průměrně 
15 žáků v ročníku. Zákon umožňuje provoz školy za 
předpokladu, že se zřizovatel zaváže dofinancovat mzdy 
pracovníků ZŠ Pozlovice. Zastupitelstvo pro r. 2013 
vyčlenilo v rozpočtu na tento účel částku 140 tis. Kč. 
Znamená to, že se nebudou slučovat jednotlivé ročníky, 
výuka všech hlavních předmětů bude probíhat stejně jako 
doposud v jednotlivých třídách, třídy se budou spojovat 
pouze na „výchovy“. Tím dojde k úspoře 11 hodin, což 
odpovídá cca 0,5 úvazku pedagoga. Tento model uspořádání 
funguje v řadě škol, dokonce je hodnocen jako v řadě 
ukazatelů jako pozitivní. Nebojme se proto využít služeb 
základního školství v Pozlovicích.
 Kvalitní vzdělání a výchovu vždy ovlivňuje celá 

řada faktorů. Osobně za nejdůležitější považuji kvalitní a 
své práci oddané pedagogy, kteří jsou podpořeni ve svých 
snahách milujícími, ale zásadovými rodiči. Na zřizovateli 
pak je, aby k tomu vytvořil co nejlepší podmínky. Jedině 
tak se nám podaří dobře vychovat další generaci, která bude 
připravena pro život v dnešní nelehké době.

Představení nového ředitele
 Jmenuji se Přemysl Janeček a pocházím ze Slavičína, 
kde jsem studoval na místním osmiletém gymnáziu. Poté 
mé studentské kroky směřovaly na Pedagogickou fakultu 
Ostravské univerzity v Ostravě. Po úspěšném dokončení 
vysoké školy v roce 2008 jsem začal pracovat jako učitel v 
ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov, kde momentálně dokončuji pátý 
rok mé pedagogické praxe a chystám se (a zároveň se těším) 
na nové zaměstnání v ZŠ Pozlovice na pozici ředitele školy.
 Mým cílem bude navázat na současnou činnost 
školy a dále ji rozvíjet tak, aby škola  prvořadně poskytovala 
kvalitní vzdělávání a vytvářela takové klima, které bude 
příznivé jak pro činnost žáků, tak zaměstnanců školy. Velkou 
váhu přikládám vztahu a spolupráci školy s veřejností, které 
jsou založeny na otevřené a vzájemné komunikaci, důvěře 
a respektu. Mou snahou bude taktéž větší zapojení školy 
do veřejného života a spolupráce s místními organizacemi, 
protože škola v takovém měřítku, jako je v Pozlovicích, by 
neměla plnit pouze funkci vzdělávací a výchovnou, ale i 
kulturně – společenskou.

   Věřím, že jmenování 
mé osoby do funkce ředitele 
školy bude přínosem jak pro 
školu samotnou, tak pro celou 
společnost v Pozlovicích.

Mgr. Přemysl Janeček

Přehrada a čistá voda? Ing. Olga Tkáčová
 V předcházejících letech to bylo naše marné přání. 
S příchodem vyšších teplot pravidelně přišly i sinice a 
nám nezbylo nic jiného, než respektovat zprávy krajské 
hygienické stanice a doufat, že právě nám se po koupání nic 
nestane anebo vyhledat vodu k letnímu osvěžení jinde. 
 Jak tomu bude letos? Pro čistotu vody byla v regionu 
realizována celá řada rozsáhlých investic – kanalizační 
síť v obcích nad přehradou ukončená čistírnou odpadních 
vod, odtěžení sedimentů, k omezení splachů půdy byl 
vypracován pro Agenturu ochrany přírody a krajiny plán 
protierozních opatření, která jsou velmi pomalu uváděna 
v život. V tomto roce Povodí Moravy s. p. zadalo práce 
na studii proveditelnosti „Revitalizace Luhačovického 
potoka“, v rámci kterého je nad přehradou navržena 
sedimentační jímka a mokřad k filtraci vod přitékajících 
do přehrady. Mnozí kritizují sled těchto prací a zcela 
logicky poukazují na to, že nádrž měla být provedena před 
vyvážením sedimentů. Bohužel u těchto investic zpravidla 
platí, že se musí provést tehdy, kdy jsou finanční prostředky. 
A tak musím konstatovat – buďme rádi, že je dnes na papíře 
jasná představa toho, co by mělo k dalšímu zlepšení vést. 
Je to základní předpoklad pro další, mnohdy velmi složitá 
jednání.
 Posledním, velmi diskutovaným, vlivem na kvalitu 
vody v přehradě, jsou ryby. V rozhodnutí odboru životního 
prostředí krajského úřadu jsou jasně stanovena pravidla 
pro výkon rybářského práva - pro zarybnění i pro rybolov. 

Je omezeno množství krmiva, které může rybář s sebou 
k vodě přinést. Poslední roky před vypuštěním přehrady 
jsme byli svědky velmi intenzivního využívání vody pro 
rybářství, hlavně díky jarním i podzimním rybářským 
závodům. Při těchto akcích byl tolerován vjezd do areálu 

přehrady, parkování na komunikacích i zelených plochách. 
Pro nastavení pravidel pro další průběh těchto akcí jsme 
v březnu svolali jednání všech zainteresovaných stran. 
Byla dohodnuta pravidla, jejich dodržení pak bylo po 
jarních rybářských závodech vyhodnoceno. Přestože 
počasí vůbec návštěvnosti této akce nepřálo, v areálu se 
11. 5. 2013 pohybovalo kolem 400 účastníků.  Největším 
problémem bylo stání vozidel na komunikacích, takže 
nebyl možný průjezd vozidel integrovaného záchranného 
systému. Travnaté plochy jsou ve vlastnictví Povodí 
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Ing. Bronislava CoufalíkováUdálosti v průběhu II. čtvrtletí 2013 ve zkratce

 Nejlepší cenovou nabídku na veřejnou zakázku 
„Revitalizace alejí v Pozlovicích“ (projekt řeší 4 lokality – 
aleje v ul. K Přehradě a v ul. Antonína Václavíka, osazení 
svahu nad koupalištěm Duha a údržbu zeleně v centru 
městyse) předložila společnost Kavyl s. r. o. Mohelno za 
cenu 578 tis. Kč vč. DPH. Plochy k provedení úprav byly 
firmě předány 3. 6. 2013.
 Zastupitelstvo městyse Pozlovice schválilo zahájení 
projektových prací na územních studiích v lokalitách Na 
Drahách, Vřesky a ul. Ludkovická (mezi areálem Kovo a 
farmou Zálesí).
 Vlastníci pozemků kolem křižovatky ulic Antonína 
Václavíka, Nivy a V Dražkách (podle územního plánu 
lokality č. BI 15 a č. BI 16) byli osloveni s návrhem na 
sdružení prostředků na projekt inženýrských sítí v těchto 
lokalitách.
 Byly zkompletovány doklady a podána opakovaná 
žádost o dotaci z ROP Střední Morava na úpravy centra 
II (jedná se o úsek od ZŠ uličkou za Mališkovým po ul. 
Ludkovická za Pozlovjankou). Tato žádost byla úspěšná a 
pokračujeme v přípravě akce k realizaci v r. 2014.
 18.3.2013 proběhlo společné jednání členů rady 
městyse, pedagogického sboru ZŠ Pozlovice a rady školy. 
Hlavním tématem byla koncepce školství od školního roku 
2013/2014. Jednalo se o variantách bez sloučení tříd.
 19. 3. 2013 proběhla schůzka zástupců rady městyse, 
Povodí Moravy, s. p., Zlínského kraje, rybářů, hygieny, 
životního prostředí, CHKO Bílé Karpaty a Policie ČR 
ke stanovení pravidel pro běžné i mimořádné akce na 
Luhačovické přehradě. Snahou všech zúčastněných je 
ochránit kvalitu vody a zajistit bezpečnost a podmínky pro 
rekreační využití tohoto díla s vyloučením dopravy. Po 
rybářských závodech proběhlo 4. 6. 2013 vyhodnocení na 
společném jednání za účasti všech zainteresovaných stran.
 Jednali jsme o možnostech rozšíření programové 
nabídky kabelové televize. Radou městyse byla jmenována 
pracovní skupina ve složení zástupců pracovníků úřadu, 
zastupitelů, veřejnosti a zástupce společnosti Satturn 
Holešov, která na jednání 5. 6. 2013 projednávala další 
koncepci programové skladby kabelové televize.
 S Městem Luhačovice nadále probíhají jednání o návrhu 
nového Lázeňského statutu.
 Radou městyse bylo schváleno pořízení 2 ks kovo 
šlapadel a 5 ks plastových šlapadel.
 Rada městyse uzavřela nájemní smlouvu s Povodím 
Moravy, s. p. na pozemek pod parkovištěm u hráze přehrady. 
Nájemné bylo po zrušení regulace ceny zvýšeno z 15 tis. Kč 
na 50 tis. Kč.
 O veřejnou zakázku „Pozlovice – sesuv a chodník“ v ul. 
Podhradská projevilo zájem 5 firem. Nejvýhodnější nabídku 
předložilo sdružení firem KKS – Keller, cena za práce 
5.795.479,- Kč. Předání staveniště proběhlo 13. 5. 2013, 

termín dokončení prací do 28. 7. 2013. Práci zkomplikovala 
skála v trase kanalizace a stávající inženýrské sítě.
 Krajským úřadem Zlínského kraje byla provedena 
kontrola výkonu správy na úseku životního prostředí – 
kácení dřevin, likvidace odpadů a čistoty ovzduší.
 Ve spolupráci s MMR a Finančním úřadem pro Zlínský 
kraj jsme řešili vrácení části dotace poskytnuté v r. 2000 
na vybudování kanalizace v ul. Antonína Václavíka. FÚ 
následně provedl kontrolu této dotace a částku ve výši 600 
tis. Kč jsme vrátili zpět.
 Na veřejně prospěšné práce bylo přijato 6 zaměstnanců, 
s jejichž pomocí byly zahájeny přípravné práce na koupališti 
Duha a přehradě pro sezónu 2013, pracují na vysékání lesa 
a úklidu veřejných prostranství.
 Pro ochranu kvality vody v Luhačovické přehradě má 
být vybudována sedimentační nádrž a mokřad nad vtokem 
do přehrady. Veřejné projednání úprav s vlastníky dotčených 
pozemků proběhlo 29. 5. 2013 v sále úřadu městyse.
 Proběhlo jednání komise konkursního řízení na ředitele 
ZŠ Pozlovice. Do konkursu se přihlásili 4 uchazeči. Nejlépe 
se umístil a radou městyse byl ředitelem od 1. 8. 2013 
jmenován Mgr. Přemysl Janeček ze Slavičína.
 17. 4. 2013 provedli Junáci úklid kolem Luhačovické 
přehrady a 26. 4. 2013 děti ze ZŠ Pozlovice a ze Slovenska 
– regionu Rajecká dolina pod vedením členů MS Komonec 
a svých učitelů provedly úklid kolem Pozlovského 
potoka. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Ochrana 
biodiverzity významných ekosystémů regionů Rajecká 
dolina a Luhačovské Zálesí“spolufinancovaného z EU.
 S Povodím Moravy s. p. jednáme o nové dohodě o 
spolupráci na Luhačovické přehradě a dalších možnostech 
rekreačního využití.
 SZIF Olomouc byla provedena kontrola projektu 
„Multifunkční centrum Pozlovice“ před proplacením 
dotace. Před dokončením je projekt „Pozlovice krásnější“, 
jehož výsledkem bude pořízení nové techniky na údržbu 
veřejných prostranství. Dále jsme na SZIF podali projekt 
„Okružní křižovatka Pozlovice - bezpečný uzel regionu 
Luhačovské Zálesí“.
 6. – 9. 5. 2013 provedla Mgr. Marie Ostrožíková z 
KÚZK audit hospodaření městyse Pozlovice za rok 2012. 
Závěr – bez chyb a nedostatků.
 Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí se 
obnovily 3 mapy v k. ú. Pozlovice (v centru, na Nivách a na 
přehradě) a řeší se dodávka kompostérů do domácností.
 Na likvidaci následků povodní 2013 byla radou městyse 
schválena finanční pomoc ve výši 5.000,- Kč obci Toušice – 
Mlékovice.
 V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.          

Moravy, s. p., který s využíváním těchto pozemků pro 
parkování nesouhlasí.  Rovněž k množství krmiva 
naházenému do přehrady proběhla bouřlivá diskuze – 
podle fotodokumentace pořízené 15. 5. 2013 po závodech 
to byly dávky „pro velryby“. Rybáři se ohradili, že krmivo 
nepochází ze závodů. Rozsouzení tohoto sporu není vůbec 
jednoduché. Závěr? Parkování vozidel v areálu při dodržení 

podmínek pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku je 
možné ve velmi omezeném množství, je nezbytné využívat 
parkovišť. Dodržování dalších pravidel musí svými 
kapacitami zvládnout organizátoři. Všichni přítomní se 
shodli, že pro udržení čistoty vody v přehradě musíme dělat 
maximum. Věřím, že nás čekají podzimní rybářské závody, 
byť v mírně jiné podobě, než tomu bylo doposud.              

Ing. Olga Tkáčovápokračování ze str. 2
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Elektroodpad Ing.  Stanislav Jurák

 Občané našeho městyse sběrem a recyklací 
elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní 
prostředí.
 V našem městysi je již několik let možné ekologicky 
třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje 
společnost ASEKOL, která nám 
dále poskytuje přesné informace o 
tom, kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky zodpovědnému třídění 
ušetřili a pomohli tak životnímu 
prostředí. Dále z těchto údajů 
můžeme spočítat, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Tzv. LCA analýza vycházela z dat 
o sesbíraném množství televizí, 
monitorů a drobného elektrozařízení.
 Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra 
je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami 
přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už 
zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří 
elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu 
potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání 
druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí 
mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze 
Země.
 „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané u nás v loňském 
roce vytřídili 40 televizí, 99 monitorů a 867 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 42,09 MWh elektřiny, 5 

tun uhlí, 1 901,7 litrů ropy, 189,16 m3 vody a 1,78 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 9,51 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 37,26 tun“, popsal konkrétní úspory pro životní 
prostředí pan Alois Mališka, správce odpadového centra v 

Pozlovicích. 
 Důkladná analýza 
společnosti ASEKOL posuzovala 
systém zpětného odběru 
televizorů, počítačových 
monitorů a drobných spotřebičů, 
jako jsou např. mobily, notebooky 
nebo tiskárny. Společnost 
hodnotila, jaké byly dopady jejich 
sběru, dopravy a ekologického 
zpracování či likvidace na životní 
prostředí. Následné výsledky 

studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
 Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu 
impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti 
ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo 
ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti 
hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh 
elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než 
jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 
cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na 
tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně 
třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše 
životní prostředí.

Hlasujte o nejlepší sběrný dvůr a vyhrajte mobilní telefon ASEKOL
 Milí spoluobčané, ve spolupráci s neziskovou 
organizací ASEKOL jsme pro Vás připravili hlasování o 
nejlepší sběrný dvůr a s ním spojenou soutěž o zajímavé 
ceny.
 Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do 
listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, 
který by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou 
obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem 
odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí 
vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný 
dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým 
počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. 
 Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné 
ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit 
jednoduchý registrační formulář a budete automaticky 
zapojeni do jednoho ze tří slosování. V každém z nich 

můžete získat jeden z devíti USB flashdisků Maxell  
s kapacitou 32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy 
Pocket Black.
 Při závěrečném listopadovém vyhodnocení 
nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti 
přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr 
sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně 
odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva 
sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc 
obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad 
deset tisíc obyvatel pak 70 tisíc korun. 
 Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit 
„svůj“ sběrný dvůr a soutěžit o mobilní telefon, ale 
pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb 
sběrných dvorů a díky tomu i celé myšlence ekologického 
třídění odpadů.
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MŠ Pozlovice
Návštěva odpadového centra v Pozlovicích

Právě v předškolním věku je důležité vytvářet  u dětí základy 
správného vztahu k přírodě, nebýt lhostejný k prostředí, ve 
kterém žijeme.Také proto jsme navštívili s dětmi odpadové 
centrum, aby se názorně seznámily s tříděním odpadu. 
Každé dítě dostalo svou bezpečnostní vestu a mohli jsme 
vyrazit. Pro děti to byl zážitek, neboť část cesty vedla podél 
potoka a loukou.

 Na místě nás přivítal p. Jurák a správce dvora  
p. Mališka. Dětem bylo vysvětleno, jak správným způsobem 
třídit odpad – nebezpečný (barvy, oleje), staré lednice, 
televizory, sklo, plasty, papír, železo, dřevo, pneumatiky, 
papírové krabice a odpad směsný. Dozvěděly se také, 
jak se odpad po odvozu ze dvora dále zpracovává. Děti 
měly možnost prohlédnout si i drtičku na větve stromů a 
výslednou nadrcenou směs, kterou využijeme na naší školní 
zahradě ke stromům a ozdobným keřům.
 Na závěr prohlídky byla pro děti připravena soutěž, 
při které měly za úkol správně rozdělit do kontejnerů různé 
druhy odpadů. S velkým nadšením bylo splněno a čekala je 
sladká odměna.
 Návštěva odpadového centra se dětem moc líbila a 
p. Jurákovi a p. Mališkovi děkujeme za ochotu a trpělivost. 

Hana Fučíková
Oslava Dne dětí v MŠ

V pátek 31. května se v mateřské škole Pozlovice uskutečnil 
již tradičně pořádaný „Den dětí”. I když nám počasí 
nepřálo a pršelo, tak jsme si tuto oslavu nenechali ujít a 
společně s dětmi soutěžili ve třídě. Na děti čekalo několik 
dovednostních, sportovních soutěží a stanovišť, kde si 
mohly vyzkoušet svou šikovnost, obratnost a dovednosti. 

Po úspěšném absolvování každého stanoviště čekala 
na děti sladká odměna v podobě bonbónů. Jejich radost  
z nezvyklých atrakcí byla veliká a důkazem nám tomu byl 
nadšený křik a smích z dětských úst.
 Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za jejich 
dary, které nám na tento slavný den věnovali.

Mgr. Monika Pitnerová
Návštěva místní knihovny

 Městysem Pozlovice byla nově zrekonstruována 
místní knihovna. Děti z mateřské školy se byly v měsíci 
květnu 2013 do této knihovny podívat. 
 Po příchodu nás přivítala paní knihovnice 
Olga Matulíková a zavedla nás do velké místnosti před 
knihovnou. Zeptala se dětí, jestli už někdo v  knihovně s 
rodiči byl a proč do knihovny chodíme. Povyprávěla dětem, 
jak se knihy půjčují a jak musíme s knihami zacházet. 

 Potom měly děti možnost si jednotlivé knihy přímo 
v knihovně prohlédnout. Poznávaly některé známé autory 
dětských knih, měly možnost porovnávat ilustrace různých 
autorů. Mezi knihami našly děti i několik knih, které 
mají doma ve svých knihovničkách. Děvčatům se nejvíce 
líbily knihy s tématikou Barbie a klukům zase knihy o 
dinosaurech. 
 Po návštěvě knihovny odcházely děti plné dojmů, 
všem se knihy velmi líbily a určitě si už brzy budou chodit 
knihy půjčovat.

Dana Hetmerová

Ing. Bronislava CoufalíkováNoc kostelů 2013

 V pátek 24. května 2013 se v Pozlovicích poprvé 
v rámci Noci kostelů otevřely brány kostela sv. Martina. 
Co nás vedlo k zapojení se do této aktivity, se kterou se 
začalo ve Vídni, a tato myšlenka se roznesla dále do 
světa? Prostor kostela je nám mnohým 
znám především z návštěv v době 
bohoslužeb. Jsou zde však místa, 
která nejsou běžně přístupná, kde se 
za normálních okolností nedostaneme. 
Proto vznikl na farní radě nápad otevřít 
tyto prostory pro širokou veřejnost. 
Dalším impulzem byla skutečnost, že 
jsme mnozí věděli jen málo informací 
o historii našeho chrámu.

 Kostel byl pro veřejnost otevřen od 17.00 hodin do 
22.00 hodin. V 18.00 hodin se z kostelní věže rozezněly 
zvony, čímž jsme se symbolicky připojili ke stovkám dalších 
sakrálních objektů, kde se Noc kostelů 2013 uskutečnila.

 Na programu pozlovické 
Noci kostelů byl varhanní koncert, 
komentované prohlídky, výstava 
o historii kostela nebo prohlídka 
farních kronik. Prohlédnout si běžně 
nepřístupné části kostela přišlo zhruba 
150 návštěvníků. Nejvíce se zajímali o 
zvony umístěné v kostelní věži, varhany, 
hrobku hrabat Serenyiů a samozřejmě i 
interiér kostela.        
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E-aukce elektřiny a plynu  pro domácnosti a firmy v Pozlovicích eCENTRE

 Městys Pozlovice připravuje e-aukci pro své 
domácnosti a firmy. Lidé, ale i místní podnikatelé tak budou 
mít možnost snížit své náklady na elektřinu a zemní plyn.

 Občané Pozlovic se mohou již brzy připojit k 
obyvatelům dalších měst a obcí v České republice, kterým se 
podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce 
korun ročně za dodávky energií.
 Za posledních pár let se ceny energií neustále 
zvyšují. A proto se Pozlovice rozhodly jít podobným 
směrem, jako některá další města a obce, a poskytnout 
svým občanům možnost zapojit se do elektronické aukce 
na dodavatele energií.
 A co to vlastně e-aukce je? Jedná se v podstatě o 
elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet 
snižují své nabídky a snaží se tak získat zakázku a klienta. 
Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého 
průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta 
férově soutěží.
 Obdobné aukce se nyní konají i v ostatních městech 
a obcích, nedávno jste mohli v médiích zaznamenat 
výsledky e-aukce Říčan u Prahy, kde se již chystá druhé 
kolo aukce, nebo výsledky květnové aukce pro domácnosti, 
které se zúčastnilo 1044 domácností, ty uspořily přes 25 % 
na zemním plynu a přes 23 % na elektrické energii. 
 Pro ty, kteří budou mít zájem o podrobnější 
informace, je připraveno informativní setkání se zástupci 
úřadu městyse a společnosti eCENTRE, a to 3. 7. 2013 v 
18:00 ve společenském sále Úřadu městyse Pozlovice.
 „Síla každého klienta je v tom, jak velký objem 
zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, 
tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout. 
Několik předchozích úspěšných aukcí nám potvrdilo, že 
se přihlášení co největšího počtu domácností do aukce 
rozhodně vyplácí. U firem máme tento způsob výběru 

levnějších energií odzkoušený už dávno,“ uvedl Vítězslav 
Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která aukci na 
dodavatele bude zajišťovat. 
 Pro lidi i firmy je tato služba úplně ZDARMA. 
Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic 
ani městys. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení 
aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje.
  Chtějí-li se občané a podnikatelé do e-aukce na 
energie zapojit, je třeba:
 aby podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou 
eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, definuje práva a 
povinnosti obou stran. 
 aby pořadatelské firmě předali kopii smlouvy se 
stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně 
všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování 
energií. U firem, které mají vysoké napětí, je navíc třeba 
dodat odběrový diagram.
 znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě 
(spojovací číslo SIPO, bankovní účet, apod.).

Kontaktní místo bude otevřeno:
 v prostorách Úřadu městyse Pozlovice, 
 ve středu 24. 7. 2013, 7. 8. 2013, 21. 8. 2013  
a 4. 9. 2013 vždy v době od 15 do 18 hodin,
 sběr podkladů bude ukončen 4. 9. 2013 a elektronická 
aukce se bude konat v závěru října 2013.

 Případné změny budou zveřejněny na webu a 
místním infokanále v kabelové televizi.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Pavel Sára, tel.: +420 725 007 383

Kontakt pro média:
Alice Mazurková, tel.: +420 734 380 547

Mgr. Anna MartincováCharita Svaté rodiny Luhačovice pro Pozlovice

Vážení občané městyse Pozlovice,
od března přijíždíme jednou měsíčně do multifunkčního 
centra městyse s programem denního stacionáře, který 
si již někteří z Vás zvykli navštěvovat. Doufáme, že se 
Vám programy líbí a budeme se na nich dále setkávat při 
zajímavých besedách. Nabízíme Vám témata historická, 
cestopisná, naučná a mnohá další. Služeb stacionáře 
využívají především lidé, kterým ubývá sil, a nejsou již tolik 
soběstační. Vyhledávají nás spolu s rodinnými příslušníky 

a mají zájem o podporu své samostatnosti. Máme pestrou 
nabídku aktivit, jak zajímavě trávit Váš čas.
 Od začátku letošního roku pomáhá charitní 
pečovatelská služba  zůstat v domácím prostředí s podporou 
rodiny šesti pozlovským občanům. Žádanými terénními 
službami je pomoc při oblékání a osobní hygieně, dovoz 
jídla a jeho podání a jiné služby dle individuální dohody.
 Již nyní si Vás dovolíme pozvat na každoroční 
zářijový Týden s Charitou Luhačovice, který se uskuteční 
ve dnech 20. 9. – 27. 9. 2013. Měření glykémie, Turnaj v 
ruských kuželkách, Putování se sv. Václavem, Keramické 
dílny – to je jen malá ochutnávka z bezplatného programu 
pro všechny generace, proto si jej nenechte ujít. Budeme se 
těšit na setkání s Vámi.
 Velmi nás těší Vaše přízeň a zájem o naše služby. 
Děkujeme, že oceňujete náš přístup dělat služby dle Vašich 
individuálních potřeb a přání. Nebojte se na nás obracet se 
svými dotazy, rádi Vám pomůžeme.

Tým pracovníků Charity Svaté rodiny Luhačovice 
tel: 577 132 355, www.luhacovice.caritas.cz
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Ing. Stanislav JurákChodník k Podhradí
 Jedním z dlouhodobých plánů údržby a oprav 
chodníků a komunikací je také  oprava úseku  v ulici 
Podhradská  při výjezdu z centra od mostu  směrem k 
Podhradí. Akce byla dlouhodobě připravována s ŘSZK 
(Ředitelství silnic Zlínského kraje) s podporou dotačních 
titulů.
 Hlavním účelem stavby je především zajištění 
stability strmého zářezu silnice III/4922 do terénu v úseku 
km cca 2,736 – 2,918, kde došlo v roce 2010 k mírnému 
sesuvu do vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a chodců.
 Součástí  stavby je kromě sanace sesutého úseku 
formou pilotové zárubní zdi s vysvahováním přilehlého 
terénu úprava komunikace na šířku 6,00 m včetně obnovy 
konstrukčních vrstev a nového povrchu, jednostranný 
chodník v šířce 1,50 m, dešťová kanalizace, veřejné 
osvětlení a kabelizace nízkého napětí. 
Základní technické údaje:

 kategorie silnice II/4922                            MO 7,0/30
 délka stavební úpravy                                250,0  m
 šířka zpevněného povrchu vozovky          6,5 m
 plocha opravovaného povrchu                  1 092 m2

 délka zárubní zdi                                       36,5 m
 terénní úpravy svahů                                 1 200 m2

 dešťová kanalizace  PVC 400 mm            348 m
 kabelizace rozvodů nn                              250 m
 veřejné osvětlení – délka kabelové trasy  250 m  
 počet osvětlovacích stožárů                      7 ks
 termín zahájení stavby                              13.5.2013
 předpokládané dokončení                         28.7.2013 
 cena díla                                   5 795 479,- Kč vč. DPH,
z toho sanace sesuvu  3 189 682,- Kč vč. DPH 
spolufinancované z OPŽP ve výši 90 %, chodník z vlastních 
zdrojů ve výši 2 605 797,- Kč vč. DPH
 zhotovitel dle výběrového řízení - Sdružení KKS – 
Keller Zlín            

Ing. Stanislav JurákVčelařské setkání

 Šestice  členů ČSV Pozlovice se 7. dubna 2013  
zúčastnila VII. VČELAŘSKÉ AKADEMIE a II. Regionální 
včelařské výstavy. Akce se konala v novém Kongresovém 
a kulturním centru Otrokovická BESEDA v Otrokovicích. 
Tato akce se vyznačuje svou originálností a je jedinou 
tohoto druhu v České republice.
 Mimo odborných přednášek 
pro aktivní včelaře byly presentovány i 
přednášky pro širokou veřejnost jako např. 
Co včely umí? Jak včelí produkty mohou 
ovlivňovat naše zdraví? Význam včel v 
přírodě, O medu, Jak působí včelí produkty 
na naše zdraví. 
 Poslední přednáška byla velmi 
zajímavá a aktuální, neboť preventivním 
využíváním přírodních včelích produktů, 
zejména medu, lze ochránit velmi jednoduše 
a spolehlivě lidské zdraví. Pro připomenutí 
– jedná se o základní produkty:
 med  - květový,  pastovaný, medovicový
 květový pyl – perga

 propolis
 mateří kašička
 včelí jed
 včelí biopole 
 Jako příklad použití medu se  uvádí - požitím 
celkově posiluje organismus, fixuje vápník v kostech, 

podporuje činnost jater, imunitu svalovou 
a srdeční činnost, psychiku, zlepšuje a 
prohlubuje spánek, střevní mikroflóru, 
krevní oběh a prokrvení. Další možnost 
použití  medu  je při výskytu aterosklerózy, 
bércových vředů, alergie na květový pyl, 
hnisavých ran, nervozity, nespavosti, odřenin 
a pálení žáhy, popálenin, prevence rakoviny 
jater, úprava stolice a plynatosti, záněty 
horních cest dýchacích, senná rýma, záněty 
očních spojivek a žaludeční vředy, dia med 
se používá při cukrovce.
 Každý člověk má možnost využít již 
velmi dlouho známé účinky medu. O dalších 
produktech  a jejich použití napíšu příště.
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2013
Jaroslav Lukeš Nivy II. 271 70 let
Marie Kubáčková Hlavní 184 70 let
Václav Piše Hlavní 310 70 let
Marie Bobková Leoše Janáčka 200 75 let
Magdalena Matulíková Nivy 216 75 let
Marie Černochová Pod Větrníkem 32 80 let
Bedřiška Matulíková Podhradská 305 80 let
Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 82 let
Jindřich Martinec Podhradská 34 84 let
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129 84 let
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 84 let
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 85 let
JUDr. Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 87 let
Josef Jurák A. Václavíka 234 87 let
Albína Ryšková A. Václavíka 141 87 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54 90 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 94 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Vítáme mezi námi nové občánky
Lukáš Zmeškal                                Hlavní 52 
Jan Lejsek                             Nivy I. 260 
Jan Zábojník                  Leoše Janáčka 323

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Ing. Čestmír Polách Podhradská 158 73 let 
Růžena Horňáková Nivy 219 75 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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●  13. července 
  Fotbalový turnaj mužů,  
  večer - taneční zábava se  
  skupinou Rocksoar 
○  20. července 
  Předpouťová zábava se  
  skupinou Clera - SDH 
●  27. července 
  Pouťová zábava se   
  skupinou Sára 
○  28. července 
  Pouť ke sv. Anně 
●  17. srpna 
  Food festival - areál Golf 
○  24. srpna 
  Rozmarné ukončení   
  rozmarného léta na   
  loďkách s Calmou 
●  13. září 
  Hudební podvečer v rámci  
  Dětského folklórního   
  festivalu v centru Pozlovic 
●  13. září 
  Taneční zábava se skupinou  
  Focus rock 
○  21. září 
  Cyklozávody na přehradě

Společenské akce

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

Vzpomínka
Dne 4.8.2013 uplyne 20 let,  

kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček pan Jan Janík.  

S láskou stále vzpomínají  
manželka Marie,  

dcery Jana a Dáša s rodinou.  
Děkujeme všem,  

kdo vzpomenou s námi. 

Základní škola Pozlovice a Městys Pozlovice
Vás srdečně zvou na VÝSTAVU

PŘÍCHOD Sv. CYRILA a METODĚJE na MORAVU
zahájení výstavy: 28. 7. 2013 od 9.00 hod.

místo výstavy: Fara Pozlovice (vchod dvorem)
OTEVŘENO:

neděle 28. 7. 2013 a 4. 8. 2013
9.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

Otevřené brány kostela sv. Martina  
v Pozlovicích

Úspěšný projekt Římskokatolické farnosti 
Luhačovice, města Luhačovice a Zlínského kraje 
Otevřené brány pokračuje i v letošním roce od 
1. května do 30. září 2013. Umožňuje zdarma 
prohlídky kostela Svaté Rodiny a kaple Svatého 
Josefa s průvodcem.
Městys Pozlovice společně s Římskokatolickou 
farností Pozlovice se do tohoto projektu poprvé 
zapojují v letošním roce. Komentované prohlídky 
v kostele sv. Martina budou probíhat v době 
letních prázdnin (červenec – srpen) každou neděli 
a o státních svátcích v čase od 13.00 – 17.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


