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Vážení občané,
po uplynutí velice netradičního průběhu zimního 
období všichni očekáváme, jaké bude následovat jaro 
a celkově jaký bude průběh roku. Mnoho odborníků 
na vývoj klimatu si klade otázky, zda za extrémy jsme 
odpovědni svými zásahy v přírodě nebo jsou to běžné 
jevy již dříve popsané v kronikách. Bez ohledu na 
závěry obou skupin odborníků pravdou zůstává, že k 
přírodě se musíme chovat velmi citlivě a odpovědně. 
Navážu i na slova pana starosty Luhačovic PhDr. 
Františka Hubáčka z úvodníku letošního březnového 
vydání Luhačovických novin, kde vyjádřil svůj názor 
ke stížnosti na stav pořádku ve městě. I u nás je celá 
řada míst, kde sníh neskryl odpady odložené podél 
silnic, na veřejných prostranstvích nebo v koutech 
našich zahrad. Proto zkusme tento neutěšený stav 
zlepšit a připojme se k akci „Ukliďme Česko“, která 
proběhne ve dnech 16. – 17. 5. 2014. Podrobnosti 
k této akci najdete na www.uklidmecesko.cz. O této 
aktivitě Vás budeme blíže informovat prostřednictvím 
infokanálu a našich webových stránek. I když se u 
nás úklidu kolem přehrady pravidelně věnuje Junák 
- Středisko Františka Matulíka Pozlovice a myslivci 
ve spolupráci se Základní školou Pozlovice, kteří 
organizují akci „Čisté Pozlovice“, je stále řada míst, 
kde odpady nacházíme.
 Opakovaně vyzýváme i majitele psů, aby 
bezprostředně uklízeli po svých miláčcích. Chov psa 
je spojen i s další povinností – zamezení volného 
pobíhání na veřejných prostranstvích. V poslední 
době jsme byli nuceni několikrát řešit odchyt psa ve 
spolupráci s Městskou policií Luhačovice. Tuto službu 
na základě smlouvy platíme a náklady s tímto spojené 
musí uhradit majitel psa. I chov dalšího zvířectva je 
nezbytné řešit tak, abyste svou činností neobtěžovali 
bezprostřední i širší okolí. Když už jsem u výčtu 
činností, kterými velmi často dochází k obtěžování 
sousedů, připomenu i spalování surovin k vytápění 

domácností. Zaznamenáváme nárůst lokálního 
vytápění a s tím spojené negativní důsledky na čistotu 
ovzduší. Vyhněte se spalování odpadů, které jsou tím 
nejhorším, co může ovzduší znečistit. 
 S čistotou našich veřejných prostranství, 
okolní přírody a ovzduší souvisí i další problematika, 
kterou se v posledních letech zabýváme. Je to lázeňský 
statut. V roce 2015 tomu bude 100 let, kdy Vyhláškou 
c. k. místodržitele na Moravě ze dne 21. května 
1915, kterou se prohlašují lázně Luhačovice za místo 
léčebné na katastrech Luhačovic a Pozlovic. Tento 
krok byl významným počinem našich předků a pro 
celou oblast byl zásadním zlomem pro hospodářský 
a společenský růst Luhačovicka. Přírodní léčebné 
zdroje společně s okolní přírodou jsou bohatstvím, 
které přineslo pracovní místa a historicky jsme se 
stali jednou z nejvýznamnějších lokalit pro lázeňství 
a rekreaci na Moravě. V posledních letech jsme však 
svědky řady snah o zúžení rozsahu lázeňského místa 
pouze na území Luhačovic. Z rozpočtu městyse 
Pozlovice jsou vynakládány nemalé částky na rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch a na údržbu okolí 
přehrady. Růst návštěvnosti tohoto místa a zařízení 
vybudovaných na našem území i v Luhačovicích 
potvrzuje, že jsme navázáním na historicky dané 
podmínky zvolili správnou cestu rozvoje. Případné 
legislativní kroky omezující lázeňství v tomto území 
by byly znehodnocením díla našich předků a v 
konečném důsledku i popřením výsledků dosavadní 
spolupráce samospráv a podnikatelů na rozvoji 
cestovního ruchu a lázeňství. 
 Proto se všichni snažme respektovat nároky na 
lázeňské místo, co se týká pořádku a čistoty, kvalitou 
poskytovaných služeb a hledejme nové příležitosti, 
jak uchovat a vytvořit pracovní místa. Ta jsou vždy 
základem pro dobré fungování všech navazujících 
oblastí života člověka.

Ing. Olga Tkáčová, starostka

http://www.uklidmecesko.cz
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Veřejně prospěšné práce – šance pro Vás Ing. Olga Tkáčová

 Úvodník jsem končila slovy o pracovních místech. 
Prozatím se nám daří nabízet pouze sezónní práce v rámci 
veřejně prospěšných prací pro uchazeče o zaměstnání, kteří 
splňují podmínky dané úřadem práce. V současné době 
tyto podmínky splňuje z Pozlovic 20 uchazečů, přihlášky 
jsme však obdrželi pouze dvě. Ošetření potřebují naše nové 
výsadby, seznam majetku, který potřebuje nové nátěry, se 
nevejde na stránku. Zvažte, zda této příležitosti nevyužít. 
Bližší informace Vám rádi poskytneme.

Ing. Olga TkáčováKomplexní pozemkové úpravy v Pozlovicích

 V rámci prací na pozemkových úpravách proběhlo 
úvodní jednání s vlastníky pozemků. Na tomto jednání byl 
zvolen sbor zástupců vlastníků ve složení Karel Bednařík 
(předseda), členové Tomáš Martinec, Marta Žmolíková, 
Alena Tomaiová a Ing. Bronislava Coufalíková, náhradník 
Václav Sedlář. Zástupcem Městyse Pozlovice je starostka 
Ing. Olga Tkáčová, zástupcem Státního pozemkového úřadu 
Miroslava Borovičková. V současné době probíhají jednání 

nad návrhem společných zařízení, Státní pozemkový úřad 
projednává rozšíření ploch vymezených pro realizaci 
pozemkových úprav o lokalitu Lysenková a Lipská. 
Věnujte prosím této problematice pozornost, konzultujte 
Vaše návrhy na řešení přímo s p. Borovičkovou nebo 
ostatními členy sboru zástupců. Jak zaznělo na úvodním 
jednání, máte možnost v obvodu pozemkové úpravy vyřešit 
reálné rozdělení majetku ve spoluvlastnictví, parcelaci 
v návaznosti na územní plán územní studie. Setkali jsme 
se s názorem, že „přišel jakýsi papír a pozvánka, můj to 
hodil do koše…“ Přistupujte ke svému majetku s péčí 
řádného hospodáře, jedině tak máte možnost uplatnit své 
konkrétní požadavky a využít svá práva, které mohou vést 
ke zhodnocení Vašeho majetku. O návrzích Vás budeme 
průběžně informovat prostřednictvím www.pozlovice.cz  
a infokanálu.

Ing. Bronislava CoufalíkováE-Government na úřadě v Pozlovicích 

 E-Government lze do češtiny přeložit jako 
„elektronizace veřejné správy“. Zahrnuje využívání 
informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění 
výměny informací s občany, soukromými organizacemi a 
jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity 
vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a 
kvalitních informačních služeb. Účelem e-Governmentu je 
zlepšení fungování veřejné správy s využitím moderních 
technologií vedoucí ke zjednodušení života občanů  
a k úsporám státu při vedení různých agend.

 Elektronizace veřejné správy se dotýká i našeho 
úřadu. Od listopadu 2009 komunikujeme nejen s úřady ale 
i s jinými subjekty prostřednictvím datové schránky, která 
nahrazuje doručování prostřednictvím pošty. V následujícím 
přehledu uvádím statistiku přijatých a odeslaných zpráv 

tímto médiem. Pro převedení dokumentu z elektronické 
podoby do listinné podoby se provádí tzv. konverze neboli 
ověřená kopie dokumentu. Ověřovací doložka každé 
provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště 
ověřovacích doložek. Počet ověřených dokumentů, který 
byl na našem úřadu proveden, rovněž uvádím.
 Další službou pro přibližování výkonu státní správy 
občanům je Czech POINT. Podle statistik se potvrzuje, že je 
to nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat 
s úřady a institucemi. I na našem úřadu máme zřízené 
kontaktní místo, na kterém můžete požádat o různé výpisy, 
např. z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z bodového 
systému, z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

Czech POINT - statistika vydaných výpisů
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2010 17 44 1 4 2 68

2011 10 29 2 7 0 48

2012 12 73 1 3 0 89

2013 21 32 0 7 0 60

celkem 60 178 4 21 2 265

Datové zprávy

Rok dodané odeslané celkem k o n v e r z e 
dokumentů

2009 11 0 11 0

2010 223 129 352 0

2011 258 184 442 182

2012 479 190 669 351

2013 433 212 645 279

celkem 1.404 715 2.119 812
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Události v průběhu I. čtvrtletí 2014 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

	ROP Střední Morava byla schválena žádost 
o dotaci ve výši 6.050 tis. Kč na akci „Pozlovice 
– Jurkovičova alej“. Požádali jsme o stavební 
povolení a zahájili výběrové řízení na zhotovitele. 
 Zaměstnanci SmP prořezávali staré stromoví na 
pozemcích ve vlastnictví městyse, opravovali kontejnery 
bobr a velkoobjemové kontejnery, dřevěné prvky na 
pískovištích v zahradě MŠ. Před bočním vstupem do 
víceúčelového sálu ÚM postavili přístřešek.
	Na úřadu proběhl předběžný audit účetnictví za rok 
2013.
	Zastupitelstvem městyse Pozlovice byla schválena 
OZV, kterou se zvyšuje poplatek za odpady na 360 Kč/
osoba/rok. Z rozpočtu městyse je nadále systém likvidace 
odpadů dotován částkou 324 tis. Kč, tj. cca 36 % celkových 
nákladů.
	Zástupci městyse společně s žáky ZŠ Pozlovice navštívili 
před koncem roku seniory v Penzionu spokojené stáří.
	Společnost Satturn Holešov s. r. o. předložila možnosti 
fungování kabelové televize do budoucna. Stálou 
programovou skladbu nemůžeme garantovat z důvodu 
měnící se programové nabídky od dodavatelů televizního 
vysílání.
	V lednu t. r. proběhlo 1. a 2. kolo doplňovacích voleb 
do Senátu Parlamentu ČR. Senátorem byl zvolen Patrik 
Kunčár z Uherského Brodu.
	Městys Pozlovice se prezentoval na Regiontouru v Brně.
	Proběhl výběr zhotovitele na akci Centrum II., kterým 
se stala společnost SVS Corect s. r. o. Cena díla je 4.390 tis. 
Kč.
	Se společnostmi E.ON a ELMO byla dopracována 
projektová dokumentace na kabelizaci NN ul. Za Potokem 
a Na Příkopě, jednali jsme s vlastníky dotčených pozemků, 
se společností VaK Zlín jednáme o rekonstrukci vodovodu 
v tomto úseku.

 V Luhačovicích proběhlo pracovní setkání starostů 
se zástupci Policie ČR. V r. 2013 bylo na území Pozlovic 
spácháno 34 trestných činů a 41 přestupků. Celkově byl 
zaznamenán nárůst řidičů pod vlivem toxických látek.
 4. 2. 2014 proběhl zápis žáků do 1. třídy ZŠ Pozlovice. 
Celkem bylo zapsáno 14 dětí.
 Městys Pozlovice podpořil projekt Charity Svaté Rodiny 
Luhačovice „sociální automobil“ částkou ve výši 6 tis. Kč.
 V areálu koupaliště Duha byla opravena poškozená 
kanalizace.
 11. 2. 2014 se uskutečnilo úvodní jednání komplexních 
pozemkových úprav, na kterém byl zvolen sbor zástupců 
vlastníků.
 Územní plán Pozlovice byl opakovaně napaden žalobou, 
je požadováno jeho zrušení. Krajským soudem v Brně byla 
žaloba zamítnuta.
 Byla dopracována projektová dokumentace na kanalizaci 
v ul. Antonína Václavíka. Připravuje se jednání s vlastníky 
pozemků.
 Byla zpracována dokumentace k výsadbě stromů v 
lokalitách u fotbalového hřiště a v zátoce Luhačovické 
přehrady v rámci projektu realizovaného mikroregionem 
Luhačovské Zálesí (bude vysazeno 76 stromů).
 S Ministerstvem vnitra ČR jednáme o dalším 
provozování LLÚ Hubert. MV ČR má nadále zájem o 
poskytování lázeňské péče.
 Připravujeme zjednodušenou projektovou dokumentaci 
na prodloužení chodníku a opravu komunikace v ul. 
Antonína Václavíka v úseku nad vilou Niva.
 Na okružní křižovatce Petrůvka byly po zimě dne 17. 3. 
t. r. započaty práce, ukončení do 30. 6. 2014. 
 
 V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

Stavba okružní křižovatky po zimní přestávce pokračuje Ing. Olga Tkáčová

 17. března byly po zimní přestávce zahájeny práce 
na stavbě okružní křižovatky pod Petrůvkou, nad přehradou. 
Zhotovitele čeká nejnáročnější část stavby, vytvoření 
kruhového objezdu současně s položením kabelů veřejného 
osvětlení a dalších sítí. Práce jsou rozděleny do pěti etap, 
které budou probíhat s omezením provozu. Od 15.4.2014 do 

30.6.2014 je stanovena objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t 
před Uherský Brod, Bojkovice, Slavičín, Bylnici, Valašské 
Klobouky a Zlín. Úplná uzavírka pro poslední etapu prací 
– pokládky živičných povrchů – je plánována na 14.6.2014, 
náhradní termín je 21.6., v nejhorší var. 28.6.2014. V těchto 
dnech sledujte aktuální dopravní zpravodajství. Ukončení 

prací je plánováno na 30.6.2014.
 V regionu budou v letošním roce probíhat i další 
stavby ŘSZK – na silnici Zádveřice – Horní Lhota budou 
realizovány úpravy včetně výstavby nových opěrných zdí, 
ve Slavičíně - Hrádku pak bude úplná uzavírka kvůli stavbě 
kanalizace. Naše stavby – úpravy centra II jsou plánovány 
na květen až srpen, rekonstrukce Jurkovičovy aleje pak po 
ukončení sezóny v září – listopadu. 
 Prosíme všechny řidiče a ostatní účastníky 
silničního provozu o toleranci při omezeních.             

	

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Ing. Stanislav JurákStromy pod kontrolou
 Stromy ve městech a obcích představují oblast, 
která se těší stále většímu zájmu obyvatel. Významná 
skupina lidí obdivuje jejich krásu, krajinotvorný efekt, 
historickou a ekologickou hodnotu – berou je jako jednu z 
mála pevných vazeb obytného prostoru s přírodou.
 Ovšem nezřídka narazíme i na zastánce opačného 
názoru. Tedy občany, kteří by raději stromy z měst a obcí 
odstranili. Důvody této skupiny jsou opět různorodé, 
počínající od problémů s odklízením opadaného listí až 
po obavy z pádu stromu a neochotu akceptovat značné 
prostorové požadavky stromů pro růst.
 Z české krajiny zmizely bohužel v posledních letech 
tisíce stromů v alejích, nová stromořadí přibývají ojediněle, 
chybí jednotná koncepce jejich obnovy  (ze statistik -  např. 
od roku 2003 do 2009 bylo podél silnic II. a III. třídy ve 
správě krajů vykáceno 82.417 stromů, ale vysázeno jen  
47.670 jednotlivých stromů).
 Problematikou optimálního postupu při umísťování 
a péči o stromy v urbanizovaném prostředí se zabývá 
arboristika. V České republice má tento obor bohatou historii 
od roku 1990, kdy byla založena Sekce péče o dřeviny v 
rámci Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. V 
současné době jsou odborníci – arboristé vzděláváni na 
několika školách, přičemž nejvyšší stupeň vzdělání nabízí 
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 
Tématikou kontroly stromů a péče o ně se dlouhodobě 
zabývá řada státních i nevládních organizací (Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Český svaz ochránců přírody, 
Nadace Partnerství apod.). 

 Je tedy zřejmé, že problematiku,  zda strom zachovat  
či pokácet, není možné zjednodušit do populistického 
sloganu. Stromy skutečně mohou představovat 
nezanedbatelný zdroj rizika, které je nutné řešit. I když 
není možné zcela zabránit selhání stromů nebo jejich 
částí, pravidelně realizovanými kontrolami a samozřejmě 
i optimálním režimem péče lze dosáhnout minimalizace 
následků. Pouze správně vysazený a pravidelně ošetřovaný 
strom může přinášet dlouhodobý pozitivní efekt.
 Usnadnit správu často rozsáhlých 
populací stromů má za účel nově připravený portál  
www.stromypodkontrolou.cz. Jedná se o mapový portál, 
který zpřístupňuje na základní úrovni informace z 
hodnocení stavu stromů zájemcům ze strany veřejnosti, 

má za účel shromáždit informace o kompletní populaci 
mimolesní zeleně, rostoucí na veřejně přístupných plochách 
i v oblastech vyhrazené zeleně.
 Každý zájemce má po jednoduché registraci přístup 
k databázi aktuálně více než 400 000 stromů po celé České 
republice. Pro každý strom je zaznamenána informace o 
jeho průměru, výšce, fázi ontogenetického vývoje (zda se 
jedná o výsadbu nebo již jedince dospělého, senescentního 
apod.), perspektivě a doporučené technologii ošetření. 
Nechybí ani fotografická dokumentace. Tyto informace 
mohou poskytnout veřejnosti vysvětlení některých 
nezbytných zásahů, které jsou na stromech a v jejich okolí 
prováděny a které bývají často důvodem zbytečných sporů.
Partneři – tedy obce, města, správci silniční sítě, ale i 
soukromí vlastníci parků a areálů s porostem stromů – mají 
dále možnost aktualizace dat, provádění kontrol a zadávání 
prací k ošetření. Jedná se o vhodný a bezplatný způsob 
deklarace činnosti subjektů, které jsou správou majetku 
pověřeny. Do konce roku se počítá s tím, že portál se stane 
obecně uznávaným a využívaným standardem, definujícím 
požadavky na komplexně a efektivně zpracovanou a 
aktualizovanou inventarizaci stromů.
 Na základě výše uvedeného se do této problematiky 
aktivně v závěru loňského roku zapojil i Městys Pozlovice. 
Nechal zpracovat „Znalecký posudek stromů rostoucích na 
veřejně přístupných plochách v katastru Pozlovic“. Hlavním 
účelem bylo zhodnocení aktuálního stavu vybraných 
stromů s hlavní pozorností věnovanou jejich perspektivě a 
provozní bezpečnosti  (metodika hodnocení – fyziologické 
stáří, perspektiva, stabilita, zdravotní stav, vitalita).
 Do hodnocení byly přednostně zařazeny následující 
plochy: Centrum obce, ke kostelu, k přehradě, V Dražkách, 
Za Potokem, Jurkovičova alej.
 Celkově byl zhodnocen stav 49 ks vzrostlých 
stromů, 3 jedinci byli doporučeni k odstranění  -  kácení. Na 
ostatních bude průběžně prováděna instalace bezpečnostní 
vazby,  redukce lokální a  obvodová,  řezy  - bezpečnostní, 
výchovný, zdravotní, na čípek. U převážné většiny bude 
ořezem či střihem upravena podchodná a podjezdná výška. 
Nově byla na podzim vysázena alej ovocných stromů  
K přehradě, doplněny stromy jeřabin v ul. A.Václavíka  
a v centru obce.  Letos se bude pokračovat ve vysazování 
stromů u fotbalového hřiště a u Luhačovické přehrady. 
Samostatnou kapitolou je průběžná obnova lesních porostů, 
která probíhá podle dlouhodobého plánu Obnovy lesních 
porostů pod dohledem lesního hospodáře.

http://www.stromypodkontrolou.cz
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ELEKTROWINElektrospotřebiče

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
 Průměrná česká domácnost používá stále víc 
elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich 
důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem 
sami překvapeni. 
 Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to 
všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v 
domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice
 K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a 
mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 
100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování 
předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už 
v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
 Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel 
otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto 
principu neujala.
 První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v 
roce 1911 americká firma General Electric podle patentů 
francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich 
ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem 
tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího 
automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor 
a kompresor se umísťovaly do sklepa, zatímco chladicí box 
měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 
1923 se do kuchyně vešel celý.
 Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 
1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let 
mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco 
v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v 
sedmdesátých letech 20. století.

Hit roku 1893: myčka nádobí
 Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření 
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se 
staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent 
na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine 
Cochranová, bohatá dáma z Illinois. 
 Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. 
Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do 
drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, 
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který 
kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora. 
 Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích 
a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i 
armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností. 

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
 Šedesáté narozeniny oslavila vloni sekačka na trávu 
v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. 
Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem 
svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
 Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně 
konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na 
něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze 
Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě 
jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách 
sestřihoval drsný povrch látek po tkaní. 
 V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové 
sekačky poháněné nejprve parními stroji a později 

benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 
1926.

 Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na 
úspory – především energie a vody. Jedním z důležitých 
směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových 
materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní 
jejich recyklaci v co největší míře.
 „Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát 
procent elektrické energie, jelikož získání materiálů 
recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z 
nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby 
primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ 
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů 
generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN 
Roman Tvrzník.

 Proto využijte odpadové centrum v Pozlovicích,  
kde elektrospotřebiče můžete odložit.

Otevírací doba: duben - říjen 
Středa 15.00 - 18.00, Sobota 8.00 - 12.00

www.elektrowin.cz

Tím, že odevzdáváte vysloužilé  
elektrospotřebiče k recyklaci,  
šetříte životní prostředí.

Můžete je 
odevzdat  
prodejcům  
při koupi  
nového  
spotřebiče

Odevzdejte je 
do sběrných  
dvorů

Využijte  
mobilních 
sběrných míst  
– informujte se 
na obecních 
úřadech

OdkládejTe VyslOužilé  
elekTrOspOTřebiče  
na MísTa zpěTnéhO Odběru!
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Roman HlavičkaSplněný sen - postup do krajské soutěže 

 Od historicky první výhry šachového klubu TJ 
Sokol Pozlovice nad Otrokovicemi 5:3 uplynulo více než 
osm let. Živě si vzpomínám  na velkou radost zakladatele 
šach. oddílu pana Františka Matulíka (Bleska), který nás po 
zápase pozval na malou oslavu této překvapivé výhry.

 V neděli 16. 3. 2014 po vítězství nad slavičínským 
béčkem si náš šachový klub zajistil historicky první postup 
do krajské soutěže 2014 / 2015. Náš postup se začínal rýsovat 
již po nečekaném klopýtnutí a konečné remíze prvního 
družstva Slavičína s Brumovem „B“. Byli jsme však jen na 
začátku dlouhé cesty k postupu do krajské soutěže, protože 
ačkoliv se to vůbec nezdá, i s papírově slabšími celky jsme 
museli dokázat, že na to máme, a všechny partie, ve kterých 
jsme bodovali, bylo třeba důkladně a pečlivě „odpracovat“. 
Po jasných výhrách s Napajedly „C“ a Val. Klobouky „B“ 
přišel dlouho očekávaný zápas ve Slavičíně. Byl to opravdu 
velmi těžký zápas a po pěti hodinách za stavu 2:2 nebylo 
stále rozhodnuto. Zbývala ještě poslední partie, kterou 
dohrával Ladislav Mikulčík s Lukášem Řehákem. Laďa v 
této partii jasně prokázal své šachové mistrovství a soupeře, 
který je hráčem Lokomotivy Brno a ve Slavičíně hostuje, 

jednoznačně v koncovce přehrál a porazil, čímž nám otevřel 
postupovou bránu do krajské soutěže.
   Jak už jsem zmiňoval, po celou sezónu byl 
tahounem a velkou oporou týmu šachový mistr Ladislav 
Mikulčík, který  získal plný počet bodů. Velmi dobře však 
hráli i ostatní hráči, a proto je naše celkové vítězství ve 
zlínském regionálním přeboru opravdu zasloužené!
   Všichni jsme za postup do vyšší soutěže velmi 
rádi.  Nikdo určitě neočekával, že by Pozlovice mohly někdy 
postoupit do „kraje“ a měřit síly s takovými celky jako Val. 
Meziříčí, Brumov, Uherský Brod, Vsetín, Kroměříž, Zubří,  
Staré Město atd. Je to pro nás velká výzva, musíme teď 
trochu posílit a hlavně začít pracovat s mládeží, abychom si 
krajskou soutěž udrželi, což nebude určitě jednoduché.
 Chtěl bych jménem všech členů šachového 
oddílu TJ Sokol Pozlovice věnovat tento postup hlavně 
panu Františku Matulíkovi (Bleskovi), který by měl 
zcela nepochybně ohromnou radost, ale také panu Josefu 
Hrabalovi a Jindřichu Martincovi,  kteří opustili naše řady  
v minulém roce.

foto členů základní sestavy šach. oddílu TJ Sokol Pozlovice 2014 
zleva Roman Hlavička, Miroslav Krajíček, Ladislav Mikulčík, Jaromír 

Roubalík, René Lekeš a Šárka Valešová

Tomáš MartinecSDH Pozlovice
 První jarní den většinou značí, že zima již má své 
dny spočítány. I když právě končící období jakoby ani zimu 
nepocítilo. Z pohledu hasičů to mělo i své klady. Za celou 
dobu jsme vyjížděli pouze k jednomu ostrému zásahu,  
a to 26. ledna. V čase 2:28 se rozezněly sirény v obci a naše 
jednotka byla vyslána k požáru v podkrovní místnosti na 
ulici Podhradská. Tento požár měl nakonec souvislost se 
vznícením sazí v komínovém tělese. Byl jediný snad i díky 
nezvykle vysokým teplotám a absenci sněhu v této době a 
nebylo nutné většího vytápění domů nebo si lidé stále více 
uvědomují nutnost pravidelné kontroly spalinových cest. 
Kromě této události jsme ještě před Vánocemi vyjížděli 
18.12. v 9:01 hod. na nahlášený požár seníku v Kladné 
Žilín. V tomto případě se však jednalo pouze o prověřovací 
cvičení.
 Samozřejmostí by mělo být odpovídající vybavení 
zasahujících hasičů. Díky dotaci ze Zlínského kraje došlo 
k zakoupení kompletní sady zásahových hadic do cisterny 
a obnově zásahové obuvi několika členů jednotky. Někteří 
členové si obnovili odbornou způsobilost pro funkci strojník 
a velitel a také obsluhování a práci s motorovou pilou při 
mimořádných událostech.
 Jakmile v prosinci proběhla výroční valná hromada 
sboru, byla zahájena příprava tradičního hasičského plesu. 
Ten se, jak bývá zvykem, opět setkal s velkým zájmem 

návštěvníků. Ovšem letos byl již týden předem beznadějně 
vyprodán a kapacita míst se těsně před zahájením 
ještě musela navyšovat. Ukončení plesového veselí je 
neodmyslitelně spojeno s fašankovým průvodem. Opět se 
cca 30 členů a příznivců sboru vydalo do ulic obce, aby 
v maskách symbolizujících hudbu a vše s ní související 
přivítali období masopustu.
 Po provedení výběru dodavatele z 10 dodaných 
nabídek na přelomu ledna a února byl nakonec vybrán 
jeden, který v úterý 25. března provedl montáž nových 
garážových vrat pro cisternu. Touto investicí bude dosaženo 
zlepšení stávajícího stavu proti úniku tepla z budovy.
 

S příchodem jarních měsíců se začínáme připravovat na 
tradiční stavění  a kácení máje a s ostatními sbory z okolí 
plánujeme účast na oslavě Božího Těla.

	



strana 7Pozlovský občasník I/14

Miroslav KaniokMS Komonec

 S příchodem jara se příroda začíná probouzet ze 
spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, 
honcují se zajíci a ve větší míře se začínají objevovat 
mláďata většině druhů zvěře.
 Ptáci začínají sedět na vejcích. Proto bychom se měli 
postarat o klid v honitbě a zamezit nežádoucímu rušení.  

 Podle naší platné legislativy je zakázáno plašit zvěř 
jakýmkoliv způsobem, je zakázáno rušit zvěř při hnízdění 
a kladení mláďat a provádět činnost negativně působící na 
život zvěře. Rovněž tak je zakázáno vlastníkům domácích 

zvířat (pozn. tedy i psů), nechat je volně pobíhat v honitbě 
bez vlivu svého majitele nebo vedoucího. 
 Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká 
zařízení, které v zimě slouží k přikrmování zvěře. Myslivci 
začínají odstraňovat zbytky starého krmiva a provádějí 
asanaci krmných zařízení.
 Zvěři spárkaté se na jaře podává medikované 
krmivo, které se používá jako léčivo proti parazitům. 
Doplňujeme sůl ve slaniscích. Dále provádíme osev 
zvěřních políček, které slouží ke zvýšení úživnosti. 
Pochůzky v honitbě nyní myslivci využívají k pozorování 
zvěře, jejich početních stavů, poměru pohlaví, věkové 
struktury či zdravotního stavu. Neboť na jaře probíhá sčítání 
zvěře, jehož termín stanovil příslušný místní krajský úřad. 
Sčítání zvěře věnujeme maximální pozornost, neboť se od 
těchto počtů odvíjí veškeré další myslivecké plánování. Na 
jaře zvěř nalézá přirozené potravní zdroje a postupně začíná 
přecházet na zelenou potravu - rašící byliny, pupeny stromů 
či porosty ozimu a řepky.
 A tak začíná myslivcům období starostí a péče  
o zvěř, začíná nejkrásnější období roku - JARO.

VÝZVA - prosba o zapůjčení fotografií

 V letošním roce si připomínáme 100 let od začátku 1. světové 
války. Při této příležitosti chystáme výstavu fotografií spojenou s 
prezentací.
 Obracíme se proto na Vás s prosbou o zapůjčení fotografií, 
které zachycují okamžiky spojené s touto historickou událostí, jako 
např. fotografie Vašich předků, kteří v 1. světové válce bojovali 
apod.
 Fotografie můžete přinést na Úřad městyse Pozlovice, 
kontaktní telefon: 577 113 075, e-mail: mestys@pozlovice.cz. Po 
oskenování Vám budou fotografie vráceny zpět.
 Děkujeme Vám předem za spolupráci, Ing. Dušan Richter, 
ÚM Pozlovice a PhDr. Ladislav Slámečka, učitel ZŠ Pozlovice.
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2014
Eliška Kalíková Za Potokem 82 70 let
Jana Krajčová Pod Větrníkem 30 70 let
Ivan Macura Ant. Václavíka 246 70 let
Milan Ševčík K Přehradě 69 70 let
Josef Bartončík Nivy 207 75 let
Dobromila Macurová Hlavní 310 80 let
Terezie Hrušková Jurkovičova alej 130 80 let
Stanislava Malaníková K Přehradě 38 80 let
Jindřiška Václavíková V Dražkách 142 80 let
Marie Sedlářová Podhradská 37 81 let
Jana Valášková Nivy 228 81 let
Alois Kolář Podhradská 233 81 let
Antonie Mikulčíková Leoše Janáčka 147 81 let
Jana Matulíková Leoše Janáčka 360 82 let
Anna Ščuglíková Nivy 265 82 let
Elena Krčméryová Hlavní 51 82 let
Karel Šulák Na Drahách 170 83 let
Vlasta Martincová Nivy I. 260 83 let
Ing. František Bednařík Hlavní 49 84 let

Oldřich Matulík Podhradská 305 84 let
Marie Miklová Nivy 190 85 let
Mária Martincová Hlavní 230 86 let
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 91 let
Anastázie Hrubošová Nivy 222 91 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Patrik Machala                                      Nivy 325
Michaela Šabová                            Za Potokem 84
Miriam Hlavičková                              Pozlovice 247

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili 
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129   84 let
Josef Hrabal Hlavní 182   69 let
Stanislav Čala Pod Větrníkem 27    61 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.

○  26. dubna 
  Rybářské závody mládeže  
●  30. dubna 
  XIV. Slet čarodějnic 
○  2. května 
  Den Země – úklid přírody 
  žáky ZŠ  
●  Stavění máje
○  3. - 4. května  
  Rybářské závody dospělých 
●  16. května 
  Besídka žáků ZŠ ke Dni  
  matek 
○  23. května 
  Noc kostelů, republiková 
  akce s programem v kostele
  sv. Martina 
●  Kácení máje 
○  6. - 7. června 
  Pozlovice v pohybu

Společenské akce Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2014

ŽÁCI ( Ž )   
okresní přebor

DOROST ( D ) 
 okresní přebor sk. „B“

MUŽI ( A )  
IV. třída sk. „C“

Příznivci jsou srdečně vítáni !



MLADŠÍ ŽÁCI okresní soutěž, sk. C ( Ž )
DOROST okresní přebor, sk. B ( D )
MUŽI IV. třída sk. "C" ( A )

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

11 Út 15.4. Ž POZLOVICE - Sehradice 16:30 ---
12 13.4. D POZLOVICE - Újezd 13:30 ---

15 6.4. A Petrůvka - POZLOVICE 16:00 15:00
12 20.4. Ž POZLOVICE - Bylnice 10:00 ---
13 So 19.4. D Bylnice - POZLOVICE 16:00 14:45

16 20.4. A POZLOVICE - Horní Lhota 16:00 ---
13 27.4. Ž Vysoké Pole - POZLOVICE 14:00 13:00
14 27.4. D POZLOVICE - Poteč 13:30 ---

17 27.4. A Loučka - POZLOVICE 16:00 14:45
14 4.5. Ž POZLOVICE - Štítná nad Vl. "B" 10:00 ---
15 4.5. D Dolní Lhota - POZLOVICE 10:15 9:30

18 4.5. A POZLOVICE - Lipová 16:30 ---
11 Čt 8.5. D Nedašova Lhota - POZLOVICE 14:00 12:45
15 Po 5.5. Ž Brumov "B" - POZLOVICE 16:30 15:15
16 11.5. D POZLOVICE - Nedašova Lhota 14:00 ---

19 11.5. A Jestřabí - POZLOVICE 10:00 8:45
16 So 17.5. Ž Sehradice - POZLOVICE 14:00 13:15
17 So 17.5. D Újezd - POZLOVICE 16:30 15:15

20 18.5. A POZLOVICE - Bohuslavice nad Vl. 16:30 ---
17 Čt 22.5. Ž Bylnice - POZLOVICE 16:00 14:45
18 25.5. D POZLOVICE - Bylnice 14:00 ---

21 25.5. A Drnovice - POZLOVICE 15:30 14:15
18 1.6. Ž POZLOVICE - Vysoké Pole 10:00 ---
19 1.6. D Poteč - POZLOVICE 14:00 12:45

22 1.6. A POZLOVICE - Smolina 16:30 ---
19 Čt 5.6. Ž Štítná nad Vl. "B" - POZLOVICE 16:00 14:45
20 8.6. D POZLOVICE - Dolní Lhota 14:00 ---

13 8.6. A Nevšová "B" - POZLOVICE 10:00 9:00
20 15.6. Ž POZLOVICE - Brumov "B" 10:00 ---

14 15.6. A POZLOVICE - Divnice 16:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2014

UTKÁNÍ


