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Vážení spoluobčané,
taky máte pocit, že ten čas běží stále rychleji? Máme za 
sebou jaro, které pro nás znamenalo již tradičně dokončení 
příprav investic. Stejně jako v předcházejících letech jsme 
se snažili zařadit ze seznamu potřebných investic k realizaci 
takové, na které se nám podařilo získat finanční prostředky 
z dotací. Po skončení jarního období byly zahájeny práce 
na okružní křižovatce pod Petrůvkou (investorem hlavní 
stavby je ŘSZK, Městys Pozlovice je investorem přeložek, 
VO a zastávky), začátkem května jsme spustili práce 
na akci „Pozlovice, úpravy centra II.“, bezprostředně 
po posledním zazvonění ve škole nastupuje do budovy 
základní školy stavební firma k provedení rekonstrukce 
sociálního zařízení. Kromě vlastních stavebních prací jsou 
tyto akce spojeny s celou řadou povinností. V žádostech 
o dotace popisujeme přínosy, stanovujeme měřitelné 
ukazatele projektu. Nově opravené plochy komunikací a 
parkovišť změříme jednoduše, horší je to s prokazováním 
počtu občanů, kteří nově vybudované dílo užívají. 
Na koupališti máme přesné počty návštěvníků podle 
vstupenek, množství odpadu nám svozové firmy zváží, ale 
kolik lidí projde nově upraveným „centrem II“? Při mém 
pátrání, jak to dělají jinde, jsem dostala zajímavou radu. 
Kamínkové počítadlo! Na začátek a konec upraveného 
úseku dáme krabici s kamínky a kolemjdoucí požádáme, 
aby při své cestě kamínek vhodili do schránky na kamínky. 
Ty pak budeme průběžně počítat a zapisovat údaje o počtu 
návštěvníků. Zdá se Vám to jako nápad z doby kamenné? 
Počítadla na bázi elektronického paprsku jsou technicky 
dokonalá, ale jejich kritici dokáží údaje z nich zpochybnit 
stejně jako z uvedeného počítadla. Pro jednorázové využití 
na našich akcích zatím o nich neuvažujeme. A tak věřím, 
že nám s tímto úkolem pomůžete. V centru II. počítáme 
s 436 052 „uživateli majícími prospěch z regenerovaného 
a revitalizovaného území“, v Jurkovičově aleji, jejíž 

rekonstrukci zahajujeme bezprostředně po sezóně - 1. září, 
pak se očekáváme počet návštěvníků podpořeného zařízení 
po prvním roce provozu ve výši 42 217 osob. U převážné 
části investic tyto údaje sledujeme po dobu 5-ti let. 
 Kromě zlepšování veřejných prostranství a budov 
jsme i před otázkou, jak v Pozlovicích dál se zásobováním 
obyvatel základními potravinami. Ke konci května ukončili 
svou obchodní činnost manželé Lukešovi. Za dlouholeté 
poskytování služeb jim děkuji jménem všech spoluobčanů, 
kteří v obchodě kromě sortimentu se smíšeným zbožím 
našli vždy dobře naladěné prodávající a třeba i novinky ze 
sousedství, což ke správné atmosféře vesnického obchodu 
vždy patří. O záměru pokračovat v této činnosti uvažuje 
Roman Krajča, kterému byla ze strany rady Městyse 
Pozlovice přislíbena podpora ve formě stanovení tržního 
řádu, kterým budou vymezena místa určená k prodeji 
pojízdných prodejen mimo centrum. V současné době 
zásobování základními potravinami zajišťuje pekárna 
Merkur. Na jednání rady jsme se několikrát otázkou 
kapacitně vyhovující prodejny smíšeného zboží zabývali, 
ale bohužel nemáme v Pozlovicích rozměrově a polohově 
takový pozemek, který by nahradil bývalou Jednotu.
 V letošním roce máme kromě aktuálních 
záležitostí i vhodnou příležitost k zamyšlení se nad tím, co 
pro Pozlovice a hlavně naše občany znamenalo vypuknutí 1. 
světové války. O přiblížení doby před 100 lety na stránkách 
občasníku jsem požádala pana učitele PhDr. Ladislava 
Slámečku, který je jednou z osob k tomu nejpovolanější. 
Současně bude k uctění památky za oběti 1. světové války 
sloužena mše svatá a položen věnec za naše padlé občany u 
mramorového kříže na místním hřbitově, který byl našimi 
předky k této příležitosti postaven.
 Vážení občané, přeji Vám krásné léto, bohaté na 
setkání s dobrými lidmi a zajímavými zážitky!

Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Černé skládky – proč ? Ing. Olga Tkáčová

 V jarním úvodníku jsem vyslovila myšlenku zapojení 
se do projektu „Ukliďme Česko“. Po diskuzi nad konkrétní 
podobou této akce jsme však od tohoto záměru ustoupili. Velký 
kus práce na úklidu kolem přehrady odvedly děti pod vedením 
pedagogů ve spolupráci s Myslivci, dále Junáci a pracovníci SmP 
s. r. o. Za to jim patří poděkování, stejně jako Vám všem, kteří 
pečlivě udržujete okolí svých nemovitostí. Přestože je odpadové 
centrum dostupné pro každého občana, najdou se takoví, kteří 
založí černou skládku v těsné blízkosti svého bydliště. Posledním 
takovým místem byla Niva I. Skládku zlikvidovali pracovníci 
Služeb městyse Pozlovice, s. r. o. a zaplatili jsme to my všichni!

Události v průběhu II. čtvrtletí 2014 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

 Se společností Satturn Holešov s. r. o. a Avonet s. r. o. jednáme 
o modernizaci multifunkční datové sítě.
 Proběhl výběr zhotovitele na akci „Pozlovice – Jurkovičova 
alej“, kterým se stala společnost Strabag, a. s. Cena díla je 5.927 
tis. Kč, realizace od září 2014.
 S Rybářským svazem Luhačovské Zálesí byly dohodnuty 
podmínky pro konání Jarních rybářských závodů na Luhačovické 
přehradě.
 V Oboře vysázeli zaměstnanci 500 ks smrčků. Dále se 
zúčastnili školení řidičů, BOZP a PO, uklidili a opravili dřevěné 
prvky výletiště, provádí sečení a údržbu veřejných prostranství  
v celém městyse. V centru byly vysázeny nové květinové truhlíky.
 Šachový klub TJ Sokol Pozlovice postoupil po 8 letech hry  
v okrese do krajské soutěže. Upřímně jim k tomuto postupu 
blahopřejeme.
 V rámci Dne učitelů proběhlo setkání všech zaměstnanců 
Základní školy Pozlovice a Mateřské školy Pozlovice se zástupci 
Městyse Pozlovice.
 V rámci akce Stromy pod kontrolou musely být kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu pokáceny lípy u Minimarketu, 
náhradní výsadba 3 líp bude provedena na podzim t. r.
 22. dubna navštívilo naše multifunkční centrum 20 knihovníků 
z okresu Vsetín. Prohlédli si zmodernizované prostory a byli 
seznámeni s možnostmi jejich využívání.
 23. dubna proběhl v Základní škole Pozlovice sběr starého 
papíru. Celkem bylo nasbíráno 7.112 kg.
 V rámci projektu „Ochrana biodiverzity“, který 
administrujeme, odjelo v pátek 25. dubna 47 dětí se 2 učiteli ze 
ZŠ Luhačovice do Rajeckých Teplic na Den Země. 6. května se 
uskutečnil seminář v Hostětíně věnovaný problematice invazních 
rostlin. Závěr je jednoznačný – šíření invazních rostlin brání 
tradiční hospodaření v krajině a její údržba. Dále byl vybrán 
zhotovitel na výsadbu stromů v lokalitách u fotbalového hřiště a 
v zátoce Luhačovické přehrady – Technické služby Luhačovice, 
p. o. V úterý 10. června odjel autobus dětí z Pozlovic do Fačkova, 

Rajecké Lesné a Čičman a 17. června přijely děti z Lietavské 
Lúčky do Pozlovic v rámci česko slovenská spolupráce dětí. Děti 
si mezi sebou zasoutěžily a mohly blíže poznat své vrstevníky  
z druhé strany hranice.
 24. dubna jsme se zúčastnili valné hromady společnosti 
Valašská vodohospodářská, na které byla schválena účetní 
závěrka společnosti za r. 2013 a fúze společnosti s VaK Vsetín.  
V Otrokovicích proběhlo jednání k návrhu změn stanov VaK Zlín. 
Valná hromada se uskutečnila 24. června 2014.
 29. dubna proběhl na hotelu Pohoda hejtmanský den se 
zástupci obcí, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a 
zástupci místních akčních skupin Luhačovské Zálesí, Vizovicko, 
Slušovicko a Ploština.
 Začátkem května t. r. bylo předáno staveniště pro realizaci 
rekonstrukce vodovodního řadu v části ul. Za Potokem a pro 
realizaci stavby „Úpravy centra II“. Společností ELMO a. s. byly 
zahájeny práce na kabelizaci nízkého napětí na této stavbě.
 23. – 24. května 2014 proběhly volby do Evropského 
Parlamentu. Volební účast v Pozlovicích byla 20,2 %. Nejvíce 
hlasů získala KDU ČSL (31,2 %), ANO 2011 (12,6 %), ČSSD 
(11,6 %) a Strana svobodných občanů (11,6 %).
 Na stavbu „ZŠ Pozlovice – úpravy sociálního zařízení“ byl 
vybrán zhotovitel – společnost HOKR STAVBY s. r. o., cena díla 
1.257 tis. Kč. Realizace bude provedena o prázdninách t. r.
 Probíhaly práce na okružní křižovatce Petrůvka (z našeho 
rozpočtu je financována autobusová zastávka Nad přehradou, 
přeložky inženýrských sítí – vodovod a kabel nn, veřejné osvětlení 
kruhové objezdu). Pokládka živic se uskutečnila o víkendu 20. – 
22. června 2014.
 V Luhačovicích proběhlo jednání obcí územního obvodu 
ORP Luhačovice o možnostech spolupráce v oblasti školství, 
sociálních služeb a odpadového hospodářství.
 
 V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

Ing. Olga TkáčováCo můžeme udělat pro klidné soužití ?

 Nový občanský zákoník zavedl celou řadu změn. Abych 
Vám pravdu řekla, nemám sílu ani chuť dlouze popisovat, co  
a jak je v oblasti sousedských vztahů zákonem upraveno. Asi by 
nebylo nutné tyto pasáže do zákonů psát, pokud bychom více  
v životě uplatňovali zásadu: „Co nechceš, aby činili jiní Tobě, nečiň 
Ty jim“. Základem pro dobré sousedské vztahy je ohleduplnost a 
tolerance. V posledních číslech občasníku jsem psala o obtěžování 
spalováním nekvalitních surovin, pálení zbytků ze zahrad  
v nevhodných klimatických podmínkách, pobíhání a štěkání 
psů, promenádování koček po sousedově zahradě, který kočky 

zrovna v lásce nemá. Asi před měsícem jsme obdrželi podnět: 
„Vydejte vyhlášku, že se v neděli nesmí řezat dřevo a sekat 
tráva, hluk nás obtěžuje!“ Chápu, že nedělní budíček motorovou 
pilou není nic příjemného. Ale zkusme žít vzájemně ohleduplně 
i podle nepsaných pravidel. Zkuste se, sousedé, dohodnout!  
I bez vyhlášek a nařízení, kterými je náš právní řád zaplevelen a 
vede pouze k tomu, že pokud není pak kontrolován a vymáhán, 
je k ničemu. Pokud už však musí do domluvy sousedů vstoupit 
soudce nebo úřad, stojí to peníze, čas a energii, které by člověk 
měl věnovat ušlechtilejším věcem života.
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaInvazní rostliny - je to náš problém? Ano, je! 

 To je název semináře, který proběhl 6. května 2014 v 
Hostětíně v rámci projektu „Ochrana biodiverzity významných 
ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“ 
realizovaného Mikroregionem Luhačovské Zálesí s podporou z 
OPPS SR – ČR 2007 – 2013, který u nás administrujeme.
 Změny v obhospodařování či spíše žádné 
neobhospodařování krajiny vede k tomu, že se v krajině velmi 
rychle šíří nepůvodní rostliny. Bohužel mají velmi silné schopnosti 
rozmnožování, jsou nenáročné na kvalitu stanoviště a jejich 
celkové vlastnosti jsou takové, že jsou právem nazývány jako 
rostliny invazní. Mikroregion Luhačovské Zálesí ve spolupráci 
se Sdružením obcí Rajecká dolina proto realizují projekt, v rámci 
kterého probíhá mapování a monitoring lokalit s invazními 
rostlinami a následně zejména pod odborným vedením pracovníků 
odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, 
Městského úřadu Luhačovice a neziskových organizací Veronica, 
OZ Tilia, Agentura ochrany přírody a krajiny a Chráněné krajinné 
oblasti Bílé Karpaty je prováděna likvidace. Jak zaznělo na 
semináři v příspěvku Ing. Martina Modrého, Ph.D. z Krajského 
úřadu Libereckého kraje, kde likvidují lokality s invazními 
rostlinami až na 30 ha půdy, je velmi důležité likvidaci zahájit 
včas. V Mikroregionu Luhačovské Zálesí se prozatím jedná o 
malá ohniska, která lze likvidovat s malými náklady. V našem 
kraji není situace tak kritická i díky systematické péči správců 

vodních toků (Povodí Moravy, s. p. a Lesy ČR, s. p.) o břehové 
porosty.
 Účinnější a nejefektivnější je však běžné hospodaření 
v krajině – spásání při chovu dobytka. Účastníci semináře se o 
tom mohli přesvědčit při prohlídce farmy p. Jiřího Gottfrieda na 
Petrůvce. Tam nemají díky všežravým kozám invazní rostliny 
šanci.

Křídlatka - rozšířená invazní rostlina v Jurkovičově aleji

Ing. Stanislav JurákÚPRAVY CENTRA II  aneb v novém školním roce do školy bezpečně

 Vykoupením rodinného domku čp. 58 v r. 2011 v těsné 
blízkosti základní školy od p. Renaty Hanákové se otevřel nový  
volný prostor. Po důkladném zvážení situace, jak vhodně toto 
území využít, byla zvolena varianta – rozšířit zahradu ZŠ, vybavit 
ji prvky pro relaxaci dětí, vybudovat parkoviště a v neposlední řadě 
provést nutné stavební úpravy přilehlých místních komunikací 
včetně nadzemních a podzemních inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení), a to vše 
až po most v ul. Ludkovická. Zúžením komunikace v návaznosti 
na I. etapu výstavby dokončenou v r. 2006 v místě přechodu pro 
chodce na 6,5 m včetně jeho nasvětlení se zvýší bezpečnost jak 
motoristů, tak pěších.
 Investice je rozdělena těchto šest stavebních objektů:
SO 101 – Úprava silnice III/4922
SO 102 – Parkoviště
SO 103 – Chodníky
SO 104 – Úprava místní komunikace
SO 105 – Sadové úpravy a vybavení pro volný čas
SO 401 – Veřejné osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce
 Stavba je spolufinancována z ROP Střední Morava 
a z rozpočtu Městyse Pozlovice. Stavbu realizuje firma SVS-
CORRECT s. r. o. Bílovice. 

Zahájení stavby: květen 2014, ukončení stavby: srpen 2014. 
Cena díla: 3.628.075,- Kč (bez DPH), dotační prostředky: 85 %   
(3.083.863,- Kč).

Základní technické údaje

celková délka úpravy III/4922                                147 mb

celková délka úpravy místní komunikace 157 mb

celková plocha úpravy MK s přidruženými zpev. plochami      931 m2

parkoviště u pekárny a cukrárny 176 m2

parkoviště u základní školy 167 m2

chodníky 276 m2

odstavná plocha u ZŠ („ve dvoře“) 66 m2

klidový chodník  (u herních prvků) 42 m2

nástupní plocha pro hasiče u požární nádrže 88 m2

terénní a sadové úpravy 465 m2

dopadové plochy u herních prvků 57 m2
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Ing. Miroslav PapoušekHospodaření Městyse Pozlovice a Služeb městyse Pozlovice s. r. o. v roce 2013

 Městys Pozlovice hospodařil v roce 2013 s přebytkovým 
rozpočtem. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu činil 3.920,9 tis. 
Kč. Z tohoto přebytku byl v lednu splacen úvěr ve výši 3.180 tis. 
Kč, který byl přijat v roce 2012 na předfinancování investičního 
projektu „Stezka zdraví u Luhačovické přehrady“. Částku 740,9 
tis. Kč obec uspořila na investiční akce, které budou realizovány 
v následujících letech. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu příjmů ze 
sdílených daní, a to o 2.838 tis. Kč, tj. navýšení o 33,5 %. Za takto 
razantním nárůstem příjmů z daní stojí novela zákona č. 243/2000 
Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům. Touto novelou došlo k významnému 
posílení daňových příjmů obcí.
 Také v roce 2013 jsme se snažili posílit příjmy našeho 
rozpočtu z dotací. Mimo jiné byla přijata dotace z Operačního 
programu životní prostředí ve výši 407,2 tis. Kč na projekt 
„Pozlovice – revitalizace alejí“ a dotace na sanaci sesuvu v ul. 
Podhradská ve výši 2.795,3 tis. Kč. Na zbudování „Stezky zdraví 
u Luhačovické přehrady“ byla čerpána dotace z Regionálního 
operačního programu SM ve výši 3.472,9 tis. Kč. Státní 
zemědělský a intervenční fond poskytl dotaci ve výši 860,5 tis. 
Kč na modernizaci knihovny a zbudování multifunkčního centra 
Pozlovice. Příjmy z dotací činily 8.059,3 tis. Kč, což je 32 % 
rozpočtových příjmů.
 Celkové výdaje rozpočtu 2013 byly plánovány ve 
výši 27.108 tis. Kč. K 31. 12. 2013 byly vynaloženy finanční 
prostředky ve výši 25.048,6 tis. Kč, což je plnění plánu na 92,4 
%. V této částce je obsažena i položka 5345 – převody vlastním 
rozpočtovým účtům, kterou tvořily převody prostředků mezi 
speciálním účtem pro poskytování dotací a běžným bankovním 
účtem. Po „očištění“ provozních výdajů tzv. konsolidací se 
dostáváme na reálné provozní výdaje 12.311,8 tis. Kč.
 Částku 12.311,8 tis. Kč tvořily výdaje běžné neboli 
provozní. Jedná se o výdaje na údržbu veřejných prostranství a 
zeleně (1.083 tis. Kč), lesní hospodářství (218 tis. Kč), běžnou 
údržbu místních komunikací a chodníků (769 tis. Kč), provoz 
veřejného osvětlení (499 tis. Kč), provoz kabelové televize (707 
tis. Kč), sběr a likvidaci odpadů (988 tis. Kč), výdaje na provoz 
základní a mateřské školy (1.504 tis. Kč), výdaje na činnost 
zastupitelstva (1.321 tis. Kč), činnost místní správy (1.749 
tis. Kč) a další výdaje na provoz hřbitova, údržbu kanalizací, 
ostatní komunální služby a podporu kultury, sportu a spolkových 
organizací.
 Kapitálové výdaje byly v roce 2013 čerpány na 90 % a 
dosahovaly výše 8.926,8 tis. Kč, což je 42 % celkových výdajů 
rozpočtu po konsolidaci. Největší investiční akcí v roce 2013 
byla sanace sesuvu v ul. Podhradská. V rámci tohoto projektu 
byla v místě největšího sesuvu půdy vybudována opěrná stěna 
v hodnotě díla 1.691 tis. Kč, dále byly provedeny terénní úpravy 
jako preventivní opatření proti sesuvu svahu podél komunikace 
k Podhradí v hodnotě 656 tis. Kč. Po pravé straně komunikace 
směrem k obci Podhradí byl zbudován nový chodník v délce 280 
m (638 tis. Kč), byla položena nová dešťová kanalizace (1.119 tis. 
Kč) a postaveno veřejné osvětlení se sedmi světelnými body (282 
tis. Kč). V délce 280 m byly provedeny celoplošné vysprávky 
povrchu komunikace (1.998 tis. Kč.). Celkové náklady projektu 
dosáhly výše 6.384 tis. Kč.
 Na podzim roku 2012 byly zahájeny práce na projektu 
„Multifunkční centrum Pozlovice“. Práce byly prováděny v 
několika etapách. V první etapě byla provedena rekonstrukce 
kotelny budovy Úřadu městyse Pozlovice. Druhá etapa 
obsahovala modernizaci prostor stávajících skladů, knihovny a 

šatny. Místnosti byly přebudovány a do nového prostoru byla 
přesunuta poštovna, byla zmodernizována a nově vybavena místní 
knihovna a vytvořeny prostory pro konferenční místnost. V rámci 
třetí etapy byly nově zrekonstruovány kanceláře v přízemí úřadu 
městyse. Práce byly dokončeny koncem ledna 2013. Celkové 
náklady projektu byly 2.075 tis. Kč.
 V červnu 2013 byla dokončena rekonstrukce přístaviště 
lodiček u přehrady, která zahrnovala odstranění koroze a 
provedení celkového nátěru ocelových konstrukcí. Byla 
provedena výměna pochůzných ploch z dřevěných prken, které 
byly nahrazeny ocelovými pororošty a plováky byly vyplněny 
PUR pěnou. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 801 
tis. Kč. V návaznosti na dokončení rekonstrukce přístaviště 
prošly generální opravou stávající lodičky typu pramice a bylo 
zakoupeno 7 ks nových šlapadel (2 ks kovových šlapadel pro 2 
osoby + 5 ks plastových šlapadel pro 4 osoby) v hodnotě 425 tis. 
Kč bez DPH.
 Na podzim roku 2013 byly zahájeny stavební práce 
na projektu „Okružní křižovatka silnic II/492 a II/493 pod 
Petrůvkou“. Investorem tohoto projektu je Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, Městys Pozlovice se podílí na projektu 
zbudováním osvětlení křižovatky, rekonstrukcí autobusové 
zastávky nad přehradou, přeložkou vodovodního řadu pod nově 
vzniklou místní komunikací ke kempu a přeložkou slaboproudého 
kabelu. 
 Plnění rozpočtu městyse Pozlovice za rok 2013:

 Společnost Služby městyse Pozlovice s. r. o. byla 
založena za účelem provozování ekonomických činností, které 
byly dříve realizovány v rámci hlavní činnosti obce. Náplň 
činnosti společnosti tvoří zejména provozování koupaliště Duha, 
parkovišť na přehradě, půjčování lodiček, výkon komunálních 
služeb, tzn. správa a údržba místních komunikací, zimní údržba, 
údržba veřejné zeleně a čistoty v obci, provádění svozu tříděných 
odpadů, drobné stavební práce, úpravy, opravy apod.
 Výsledek hospodaření společnosti v roce 2013 dosáhl 
zisku před zdaněním ve výši 737 tis. Kč, přičemž náklady činily 

třída
schválený 
rozpočet

upravený 
rozpočet

plnění   
k  31.12. 

2013

% plnění  
k uprav. 
rozpočtu

1. - Daňové příjmy 13 544,7 14 231,7 14 702,2 103,31

2. - Nedaňové příjmy 1 102,0 1 861,0 1 967,7 106,70

3. - Kapitálové příjmy 0 420,0 430,3 102,45

4. - Přijaté transfery 4 645,3 11 900,6 11 869,3 99,74

Příjmy celkem 19 292,0 28 413,3 28 969,5 101,96

5. - Běžné výdaje 11 876,0 17 198,2 16 121,8 93,74

6. - Kapitálové výdaje 571,0 9 910,0 8 926,8 90,08

Výdaje celkem 12 447,0 27 108,2 25 048,6 92,40

Saldo: Příjmy – výdaje 
po konsolidaci 6 845,0 1 305,1 3 920,9 300,43

8. - Financování -6 845,0 -1 305,1 -3 920,9 300,43

Přijaté úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0 0,00

Splátka úvěrů -3 200,0 -3 200,0 -3180,0 99,38

Změna stavu 
prostředků na BÚ -3 645,0 1 894,9 -740,9 -39,10

Financování celkem -6 845,0 -1 305,1 -3 920,9 300,43
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Základní škola o prázdninách neosiří

 V červenci a srpnu sice v naší škole žáky a učitele 
nezastihnete, ale v objektu bude letos celkem živo. Kromě 
běžných každoročních nutných oprav, po dlouholetých  
technických přípravách  a zejména vyhlížení možných dotačních 
titulů bylo rozhodnuto o opravě  již dožitého sociálního zařízení  
v přízemním přístavku objektu.
 Opravy spočívají především v drobné dispoziční úpravě, 
výměně vodorovného kanalizačního potrubí včetně připojovacího 
potrubí zdravotechniky k novým zařizovacím předmětům (WC, 
pisoáry, umývadla, sprchy), v nové povrchové úpravě (dlažby, 
obklady, nátěry, malby), v úpravě topného systému a ohřevu teplé 
vody, zásuvkové a světelné elektroinstalaci, uzemnění. Bude 
zateplena střecha nad objektem a nad přístupem k manipulačnímu 
zadnímu vstupu, budou opraveny zámečnické konstrukce 
(komínová lávka a překrytí vstupu).
 Děti do nového školního roku dostanou do vínku 
nejenom bezpečný přístup  ke škole, relaxační zónu v zahradě 

školy, ale také moderní sociální zařízení. 
 Financování je zajištěno plně z rozpočtu Městyse 
Pozlovice. Realizaci provede na základě výběrového řízení 
firma HOKR STAVBY s. r. o. Uherský Brod. Zahájení 
výstavby: 30. června 2014, ukončení stavby: 22. srpna 2014. 
Cena díla: 1.038.970,- Kč (bez DPH).

Ing. Stanislav Jurák

Zpětný odběr elektroodpadu

 Občané městyse Pozlovice v loňském roce recyklací 
starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí.  
To vyplývá ze zprávy společnosti ASEKOL s. r. o.
 Podle počtu odevzdaných spotřebičů můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody se díky recyklaci ušetřilo životnímu prostředí. Víme také, o 
kolik se snížila produkce skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL s. r. o., která pro Pozlovice zajišťuje sběr a recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. Městys Pozlovice získal certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

 Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
 Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci 
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí.
 Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL s. r. o. vyplývá, že občané Pozlovic v loňském roce 
vytřídili 136 televizí, 56 monitorů a 837 kg drobných spotřebičů. 
Tím se uspořilo 49,40 MWh elektřiny, 2.005,60 litrů ropy, 227,90 
m3 vody a 2,29 tun primárních surovin. Navíc se snížila emise 
skleníkových plynů o 11,52 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných 
odpadů o 44,55 tun.
 Když si uvědomíme, že například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna 
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
 Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak  
k ochraně životního prostředí, zaslouží velké poděkování.

ASEKOL s. r. o.

Ing. Miroslav PapoušekHospodaření Služeb městyse Pozlovice s. r. o. v roce 2013 - pokračování ze str. 4

4.621 tis. Kč a výnosy byly ve výši 5.358 tis. Kč. Příjmy pozitivně 
ovlivnilo vydařené léto s velkým počtem velmi teplých dnů. 
Koupaliště Duha otevřelo své brány klientům v 57 slunečných 
dnech a přivítalo tak rekordní počet 35.699 návštěvníků. Po 
napuštění Luhačovické přehrady byl opět zahájen provoz 
půjčovny lodiček.
 Společnost Služby městyse Pozlovice s.r.o. se  
v předchozích letech potýkala s vysokou zadlužeností způsobenou 
nákupem strojního zařízení a neschopností uhradit nájemné za 
pronájem koupaliště z roku 2010. Tato dlouhodobá zadluženost 
byla v roce 2013 řešena tím, že bylo navýšeno základní jmění 

společnosti o 800 tis. Kč na 1 mil. Kč. Závazky z obchodního 
styku činily k 31. 12. 2013 616 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky  
k 31. 12. 2013 dosahovaly výše 192 tis. Kč.
 Na základě průběžných výsledků hospodaření bylo  
v průběhu léta 2013 rozhodnuto o nákupu nového traktoru ZETOR 
Proxima 80 v hodnotě 793 tis. Kč bez DPH a v závěru roku byl od 
Městyse Pozlovice odkoupen traktor ZETOR Proxima 8441 (rok 
výroby 2006). Cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve 
výši 505 tis. Kč bez DPH. Dále byla pořízena montážní plošina 
MP 21 k UNC 750 a další drobnější zařízení jako například 
kompresor, bruska apod.



 Výbor TJ Sokol PozloviceTJ Sokol Pozlovice
 21. 3. 2014 se konala volební Valná Hromada TJ 
Sokol Pozlovice, na které byli přítomni seznámeni s činností a 
hospodařením TJ Sokol za rok 2013. Byl schválen plán činnosti 
a rozpočet na rok 2014. Vedoucí jednotlivých oddílů informovali 
o probíhajících aktivitách ve svých oddílech. Pozvání přijala i 
starostka Ing. Olga Tkáčová, která svým projevem podpořila 
sportovní činnost TJ Sokol Pozlovice. Nejdůležitějším bodem 
programu byla volba výkonného výboru na období 2014 – 2016. 
Z navrhované kandidátky byli zvoleni Ing. Stanislav Jurák – 
předseda, Jaroslav Baláž – místopředseda, Ing. Petr Matulík – 
evidence majetku, Bc. Martina Matulíková – hospodářka, Ing. Petr 
Novák – registrace členské základny, Ondřej Bartončík – revizní 
komise, Ing. Renata Sęková – zapisovatelka a kulturní referentka. 
Na závěr proběhla živá diskuze spojená s občerstvením.
 Úspěšnou akcí pořádanou TJ Sokol Pozlovice pro 
členy i hosty vyznávající sport, byl již IX. ročník POZLOVICE 
V POHYBU, do kterého se aktivně zapojily všechny oddíly TJ 
Sokol Pozlovice a ZŠ Pozlovice. Akce byla podpořena Zlínským 
krajem pod záštitou Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, která 
přijala pozvání a sledovala volejbalový turnaj. Vedení TJ Sokol 
Pozlovice jí při této příležitosti poděkovalo za podporu a jsme 
rádi, že Zlínský kraj má zájem o sport i v menších obcích jako je 
i ta naše.
 V pátek 6. 6. 2014 připravila ZŠ Pozlovice na hřišti u 
MŠ pro děti DĚTSKÝ DEN – SPORTINUM 2014. Ve večerních 
hodinách se konal šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 12 hráčů, 
hrálo se tempem 5 min. na partii. Výsledky šachového turnaje: 
1. místo: Petr Koutný - ŠK Zlín, 2. místo: Petr Kapusta - ŠK 
Staré Město, 3. místo: Ladislav Mikulčík - ŠK Zlín, 4. místo: 
Miroslav Krajíček - TJ Sokol Pozlovice, 5. místo: Milan Janček 
- ŠK Slavičín, 6. místo: Roman Hlavička - TJ Sokol Pozlovice, 
7. místo:  Zbyněk Kudera - TJ Sokol Pozlovice, 8. místo: Ludvík 
Procházka - ŠK Slavičín, 9. místo: Jurij Goša - ŠK Horní Lhota, 
10. místo: M. Procházka - ŠK Horní Lhota, 11. místo: Jaromír 
Roubalík - TJ Sokol Pozlovice, 12. místo: Libor Koutný - ŠK 
Horní Lhota.  
 V sobotu 7. 6. 2014 probíhaly turnaje na všech 

sportovištích, které jsou v Pozlovicích k dispozici. Na 
víceúčelovém hřišti u MŠ se hrál od 9 hod. volejbalový turnaj 
šesti týmů – 3 týmy z Pozlovic, další tým z Uherského Hradiště, 
Uherského Brodu a Vsetína. Po ukončení v 16 hod. se všichni 
hráči bavili při reprodukované hudbě, kterou výborně doprovázel 
Ing. Martin Pavlíček. Jsme rádi, že se letošního turnaje poprvé 
účastnil tým juniorů z Pozlovic.
 V dopoledních hodinách si ve víceúčelovém sálu 
zacvičily nejen ženy z oddílu Ženy a Jóga, ale i další zájemkyně 
z veřejnosti pod vedením lektorky Kateřiny Galasové metodu 
protahovacího a posilovacího cvičení Pilates. Cvičení splnilo svůj 
účel a účastnice cítily každý sval v těle. 
 Na své si také přišli vyznavači stolního tenisu, kteří 
si uspořádali přátelské utkání mezi TJ Sokol Pozlovice a TJ 
Hřivínův Újezd - Kaňovice. Hrála čtyřčlenná družstva systémem 
každý s každým plus dvě čtyřhry, celkem 18 zápasů. Zvítězili 
hosté v poměru 14:4.
 Na fotbalovém hřišti si zahrála družstva z Podhradí, 
Pozlovic (neaktivní) a starých pánů z Pozlovic. I přes vysoké 
teploty zvládli účastníci turnaje odehrát všechny zápasy bez 
újmy na zdraví. V rozhodujícím zápase se dařilo nejvíce celku 
starých pánů, kteří zaslouženě zvítězili a obsadili tak 1. místo. 
Poděkování patří všem hráčům, rozhodčím, organizátorům akce a 
v neposlední řadě také fanouškům, kteří přišli hráče ve sportovním 
zápolení podpořit. Konečné pořadí: 1. místo: Staří páni, 2. místo: 
Podhradí, 3. místo: Pozlovice (neaktivní).  
 Sportovní akci ukončil v pátek 13. 6. 2014 na Radostově 
turnaj v kuželkách. Přihlásilo se 8 družstev. S celkovým počtem 
901 shozených kuželek vyhrálo družstvo Modrý balet, ve složení 
Eman Čech, Zdeněk Hasoň, Josef Kuchař a Antonín Vystrčil. 
Atmosféra na kuželně byla výborná. Hráči se povzbuzovali  
a vzájemně si fandili.
 Děkujeme Zlínskému kraji, Městysu 

Pozlovice, ZŠ Pozlovice, TJ Sokol 
Pozlovice a dalším sponzorům, díky 

kterým se akce mohla uskutečnit a podpořit sportovního ducha 
účastníků všech věkových kategorií.

sportinum žáků zš pozlovice šachový turnaj volejbalový turnaj

fotbalový turnaj stolní tenis cvičení ženy
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 Petra DuháňováKlub maminek v Pozlovicích

 Fara Pozlovice je místo, kde se my, maminky s dětmi, 
pravidelně setkáváme každý čtvrtek od 9 do 11 hodin. V tuto dobu 
fara a její zákoutí ožívají dětským žvatláním a smíchem.
 Pravidelně se setkáváme od září loňského roku. 
Společně s dětmi trávíme chvíle modlitbou, která je jednoduchá 
a přitom okouzlující, zpěvem a hraním na jednoduché hudební 
nástroje (např. lžičky, bubínek, rumba koule apod.), tancováním 
a pohybovými hrami (např. na honěnou). Tvoříme z různého 
materiálu, převážně z papíru a přírodnin (např. kuželky, kouzelné 
krabičky, vánoční hvězdičky a velikonoční vajíčka). Podnikáme 

různé výpravy (např. putování za vánoční hvězdičkou, otvírání 
skal), navštěvujeme zvířátka u Martinka a v neposlední řadě 
hrajeme různé jednoduché pohádky (o řepě, o Palečkovi…).
 Hodně jsme toho společně prožíváme a obdarováváme 
se navzájem dary, které jsou jedinečné a okouzlující. Moc děkuji 
maminkám a dětem, které přichází mezi nás. Ráda však uvítám i 
nové maminky, kterým volná chvíle dovolí se za námi podívat. 
Těším se na vás opět po prázdninách v září.
 Přeji požehnané prázdniny a chvíle relaxace. 

Bc. Milada Sedlářová, ředitelka Poselství života, o. p. s.Křesťanské mateřské centrum Svatá Anna

 Od září loňského roku je v Pozlovicích v  rodinném domu 
čp. 363 otevřeno Křesťanské mateřské centrum Svatá Anna. Ráda 
bych Vám představila naše aktivity na nejbližší období.
 Již popáté připravujeme pro děti ve věku od 6 do 15 let 
letní tábor. Líbí se nám prostředí v Pitíně, tak tam letos budeme 
tábořit už potřetí v prvním srpnovém týdnu. Letos tak ožije 
orlovna v Pitíně od 7. do 15. srpna. Těšíme se, že mezi nás přijdou 
i noví táborníci.
 Také jsme rádi za naše pravidelné sponzory. Díky nim 
můžeme umožnit dětem ze sociálně slabých rodin tábor zdarma, 
což je i našim cílem. Cena tábora je letos 1.300,- Kč, ale skutečná 
cena je mnohem vyšší. Čeká na nás i letos velká zábava, plno 
dobrodružství a věřím, že objevíme i něco nového.
 Od 4. do 7. srpna připravujeme v pořadí třetí tábor 
maminek s dětmi. Taky maminkám a dětem chceme ukázat 
kouzlo Pitína. Máme pro ně připravený bohatý program. Každý 
den budeme tvořit, cvičit, společně si hrát a čeká nás i výlet. Více 
bych nechtěla prozradit. Přijeďte za námi a uvidíte, že se nudit 
nebudete. Cena pobytu 500,- Kč je spíše symbolická a využijeme 
ji na nákup výtvarných potřeb pro tento tábor.
 Poslední týden v srpnu chceme zopakovat příměstský 
tábor na faře v Pozlovicích. V loňském roce byl velmi úspěšný, a 
tak i letos chceme dělat mýdla, sprchové gely a svíčky. Určitě se 
ale můžete těšit na další nové výrobky.

 K prvnímu výročí otevření mateřského centra Svatá 
Anna připravujeme ,,Slavnost pampelišek“, která se uskuteční v 
září. Při této příležitosti předáme dětem nový zahradní domek. Co 
v něm bude a k čemu je určen? Přijďte se podívat, srdečně Vás 
tímto zveme. Datum a čas se dozvíte během srpna z infokanálu 
nebo webových stránek městyse Pozlovice - http://www.
pozlovice.cz/faaktuality.php. 
 Přeji Vám krásné letní prázdniny, plné sluníčka  
a pohody.

 Charitní pečovatelská služba působí v Luhačovicích už 10 let. Zajišťuje 
pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým od 19 let v Luhačovicích a 
okolních obcích tak, aby měli možnost co nejdéle setrvat v domácím prostředí za 
podpory rodin.
 Nově jsme rozšířili poskytování terénní pečovatelské služby 
až do 19:00 hodin ve všední dny. Služba se poskytuje každý všední 
den od 7:00 do 19:00 hodin, dále dle individuálních potřeb klienta.  
Rozvoz obědů zajišťujeme nepřetržitě po celý rok, včetně sobot, nedělí a svátků. 
 Kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská, DiS., vedoucí pečovatelek,  
tel: 603 764 921, e-mail: chops@luhacovice.charita.cz.

Charitní pečovatelská služba prodloužila  
své terénní služby až do pozdního odpoledne
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Děkanátní pouť rodin
 Koncem minulého církevního roku se zrodila pod 
střechou Centra pro rodinu ve Valašských Kloboukách myšlenka 
uspořádat Děkanátní pouť rodin.
 Záměrem bylo putovat do Luhačovic, kde je kostel 
zasvěcen Svaté rodině. Otec Hubert Wojcik souhlasil a naše 
přípravy mohly začít. V rámci společných schůzek s farníky z 
děkanátu se domluvilo uspořádat setkání v Pozlovicích a díky 
Pánu Bohu a ochotě nadšených dobrovolníků se to také nakonec 
podařilo zrealizovat. Ale pěkně od začátku.
 V neděli 18. 5. 2014 se pozlovická fara i přilehlá zahrada 
hemžily lidmi přípravného týmu. Stavěla se trampolína, chystala 
se lukostřelba, šipky i lanové centrum. Zatloukaly se cedulky 
„Květinkové cesty“ a přenášely se hlavolamy, obrázky na pískové 
malování, puzzle a další věci pro tvořivou dílnu. Hodné a šikovné 
maminky, tetičky a babičky plnily stoly buchtami a zákusky 
všeho druhu, prostě takový správný organizační chaos před akcí. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Pro rodiny začala pouť mší svatou v kostele sv. Martina, kterou 
celebroval P. Tomáš Strogan a koncelebroval P. Hubert Wojcik. V 
homilii Otec Strogan poukázal na odvahu, abychom my, rodiny, 
dokázaly být svědky víry v současném světě. K rodinám se často 
obracel dnes již svatořečený papež Jan Pavel II. Ostatky tohoto 
světce mohli poutníci uctít a vyprosit si tak potřebnou odvahu k 
hlásání radostné zvěsti nejen ve svých rodinách, ale i v prostředí, 
které už Boha nezná.
 Po slavení Eucharistie jsme se přemístili k hudebnímu 
altánu a s napětím jsme očekávali vystoupení Doudlebského 
kejklířského divadla Vojty Vrtka. Představení O kouzelné 
kuličce bylo velice vydařené, herecké umění obou herců střídalo 
žonglérské dovádění Vojty Vrtka, který to umí s míčky, kosáky i 
dětskou fantazií.
 Celý program vyvrcholil na farní zahradě a blízkém 
okolí. Rodiče s dětmi putovali po „Květinkové cestě“, kde na 
každém stanovišti po splnění zadaného úkolu dostali malý dárek. 
Na startu si každá rodina na kelímek napsala svoje jméno. Druhé 

stanoviště symbolizovalo to, jak jsme se stali dětmi Božími. 
Děti pomocí barev obtiskovaly svoje prsty ve tvaru kytičky 
na připravený plakát, myly se vodou a procházely branou na 
památku svého křtu a odnášely si pak semínko slunečnice. Dále 
se popasovaly se skládačkou puzzle, měly přemýšlet, co nám 
pomáhá uchovat víru v rodině. Schválně, co byste vybrali Vy? 
Pravidelně se modlit, umět výborně matematiku, znát jména 
všech svatých, nebo chodit společně na mši svatou? Na tomto 
stanovišti dostaly děti vodu. Nejvíce se jim líbilo v pořadí čtvrté 
stanoviště,  na kterém vybíraly z hlíny různé kamínky, větvičky 
a vršky, všechno to, co by tam nemělo být. Za odměnu si mohly 
trochu hlíny odnést. Na posledním stanovišti celá hra vyvrcholila 
zasazením rostlinky slunečnice. Budete se o ni starat? Výborně!
 Farní dvůr se mezitím proměnil v rytířské kolbiště. 
Blýskala se zbroj, řinčely meče, vzduchem svištěly šípy i šipky, 
práskalo se bičem. Nejlepší na tom všem ale byly sladké dobroty 
a teplý čaj. Pro toho, kdo rád tvoří, byla připravena v nové farní 
budově kreativní dílnička plná hlavolamů, skládaček a také 
obrázků, které děti vysypávaly různobarevným pískem. Nemalým 
překvapením pro mnohé byl kejklířský rychlokurz žonglování. 
Tohoto velice zábavného programu se ujal kdo jiný, než Vojta 
Vrtek. Vzduchem létaly talíře, míčky i špulky a nad tím vším se 
rozléhal hlasitý smích, to jak jsme se my, dospělí, na chvíli vrátili 
do dětských let. Pro ty nejodvážnější si skauti připravili lanové 
centrum. Děti se vlastním přičiněním musely dostat k nejbližší 
větvi stromu a utrhnout si bonbon. O tuto atrakci byl také veliký 
zájem.
 O své nepřišli ani milovníci dobré hudby. Mladým 
muzikantům to hrálo i zpívalo na jedničku a co nám na náladě 
kazilo počasí, to oni napravili svými krásnými písničkami. 
 Děkujeme vám všem, kteří jste putovali i těm, kteří jste 
pouť připravili. Zejména pozlovické, luhačovické a újezdské 
farnosti za vstřícnost a pomoc. 
 Pán Bůh ať Vám žehná ve Vašich rodinách a pomáhá 
Vám být svědky víry. 

Ladislava Šerá, spolupracovnice CPR Val. Klobouky

SlavNoStNí oDhaleNí PaMětNí DeSKy  
MaNželůM haluZovýM

U budovy Základní školy Pozlovice se v pátek 19. září 2014 od 17.00 hodin 
uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky manželům Haluzovým  

u příležitosti nedožitých 90. narozenin Věry Haluzové  
a 100. narozenin JUDr. Jana Haluzy.

Během slavnosti vystoupí FS Malé Zálesí Luhačovice se svou muzikou.

Těšíme se na Vaši účast. Bližší informace budou zveřejněny  
na webových stránkách www.pozlovice.cz a na infokanále.

Pořadateli slavnosti jsou Městys Pozlovice a FS Malé Zálesí Luhačovice.
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PhDr. Ladislav Slámečka, učitel ZŠ PozloviceŽáci ZŠ Pozlovice a československé legie

leGIoNÁŘI Z PoZlovIC
jméno č.p. narození umrtí služby v legii rodina

Coufalík antonín 54 21.6.1893 
Pozlovice

2. 10. 1934
Mukačevo

Rusko, 6. pluk hanácký

Divoký Jan 113 25.1.1894 
Pozlovice

9.3.1975 Itálie, 18.p. DoM manželka: anna *1900

Gegela Karel 25.8.1892 
25.2.1892

Itálie, 28.p. DoM

hruboš Josef 9.11.1899 
Pozlovice

Itálie, 35/ XII., střelec

Kolář vincenc 99 19.10.1896 
Pozlovice

15.8.1976 Itálie, 32/ Iv., p. DoM manželka: anna *1899
děti: 4

Lacman Miroslav 4.1.1895 
Hluk

1955 
Pozlovice

Rusko

Malaník Alois 35 23.2.1897 
Pozlovice

Itálie, 18. p. DoM,  
Francie 21.pl.

manželka: anna,  
synové: Jaroslav, Jaromír

Malaník František 38 2.5.1895 
Pozlovice

Rusko, 1917-1920,  
4. pluk

Ludkovice

Matulík Alois 35 18.7.1895 
Pozlovice

Rusko, Úderný prapor

Mikulčík Karel 147 11.11.1874 
Pozlovice

Slovácká brigáda manželka: anežka *1910, 
děti: 3 

Prachař Jan 133 7.1.1877 
Pozlovice

Itálie, 33/ II.

Prča František 3.12.1891 
Pozlovice

Rusko, 2. pluk, 10. rota

Sedlář antonín 76 16.7.1890 
Pozlovice

12.10.1976 
Řetechov

Rusko, 8. pluk, 5. rota

václavík Čeněk
Vincenc

102 9.9.1882 
Pozlovice

Rusko, 3. pluk,  
9. rota Jana žižky

syn: Bronislav

valášek Čeněk 150 10.12.1894 Itálie, 14. p.DoM manželka: anežka *1902, 
dcera anežka Gergelová

 Naše škola se podpisem Memoranda přihlásila 
ke  spolupráci s Československou obcí legionářskou. Díky 
této iniciativě se tak Zlínský kraj stal prvním krajem v ČR, 
který se aktivně zapojil do celostátního projektu LEGIE 100 
připomínajícího, že v letošním roce to bude již sto let od zahájení 
I. světové války. 
 Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. 
Stanislava Mišáka,  za spolupráce s celorepublikovým  výborem  
Československé obce legionářské, Sdružením československých 
zahraničních letců 1939-1945, Svazem letců ČR a vedením 
Městyse Pozlovice jsme uspořádali celorepublikovou výtvarnou 
soutěž žáků základních škol ČR pod názvem: Československé 
legie očima dětí. 
 Chtěli jsme připomenout vlastenecký přístup našich 
předků v boji za národní samostatnost a jejich přínos pro vznik 
nového státu Čechů a Slováků. Při vernisáži výstavy, uspořádané 
dne 26. května 2014 v 16. etáži sídla Zlínského kraje, jsme 
veřejnosti představili více než šedesát vybraných kreseb, osm 
dioramat znázorňujících boje československých dobrovolníků 
o Transsibiřskou magistrálu při jejich cestě do Vladivostoku  
a jednu kolektivní práci z keramiky.
 Součástí slavnostní vernisáže byla také  autogramiáda 
čs. válečných zahraničních letců RAF, pana generála Emila Bočka  
a pana plukovníka Aloise Dubce.
 V závěru setkání mladých výtvarníků s představiteli 
Zlínského kraje předal pan hejtman nejlepším tvůrcům věcné 
ceny a diplomy. Největší radost však nastala, když potom  pozval 
všechny zúčastněné  děti na zmrzlinový pohár do přilehlé kavárny.

 Děkujeme touto cestou starostce Městyse Pozlovice, 
paní Ing. Olze Tkáčové, za podporu naší výtvarné soutěže. 
Nemenší dík posíláme i žákům naší školy, kteří udělali velký 
kus práce nejen v rámci projektu Legie 100, ale také pro dobré 
jméno svého kraje a Pozlovic. Svým přístupem i vytrvalou prací  
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností dokázali, že 
na Luhačovickém Zálesí máme hodně šikovné děti.
 Absolutní vítězkou celorepublikové výtvarné 
soutěže se stala Natálie Štěpáníková z Pozlovic, žačka ZŠ 
Luhačovice. Přidáváme se ke gratulantům a této mimořádně 
talentované mladé malířce blahopřejeme. Předpokládáme, 
že v průběhu prázdnin budou nejlepší díla vystavena  
v multifunkčním centru Městyse Pozlovice. 
 Srdečně Vás zveme k prohlídce této naší výstavy.

PhDr. Ladislav Slámečka, učitel ZŠ PozloviceVýzva k našim spoluobčanům

 Vedení Městyse Pozlovice 
spolu s vedením základní školy se obrací 
na občany Pozlovic, jejichž předkové 
bojovali v řadách československých legií 
na bojištích I. světové války, s prosbou o 
zapůjčení fotografií nebo jiných dokumentů 
připomínajích naše  rodáky a občany.
 V připojené tabulce zveřejňujeme 
údaje, které se doposud podařilo zjistit, 
ale pochopitelně, že uváděná data narození 
nemusí být naprosto spolehlivá. Ve 
vojenském ústředním archívu je u mnohých 
dobrovolníků-legionářů často uváděno 
dvojí datum narození. Rovněž tak data úmrtí 
a čísla domů, kde tito zapomenutí národní 
hrdinové žili, zcela scházejí.
 Prosíme, kdo z občanů Pozlovic 
najde v seznamu svého předka a má na 
něj ještě nějakou památku, kterou by mohl 
zapůjčit k okopírování, může ji přinést na 
Úřad Městyse Pozlovice, kde ji Ing. Dušan 
Richter na počkání  okopíruje a ihned vrátí. 
 Chtěli bychom  z Vašich dokumentů 
uspořádat výstavu připomínající těch 
patnáct Pozlovjanů, kteří byli ochotni dát 
svůj vlastní život pro stát, který však museli 
nejdříve na nepříteli vybojovat. Věříme, že 
ti z vás, kdo jsou potomky československý 
dobrovolníků, které pro jejich statečnost 
obdivoval celý svět, nezapřou v sobě krev 
legionáře a zapojí se do přípravy zamýšlené 
výstavy.
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2014
Jarmila Kolářová Pod Větrníkem 137 70 let
František Kolář Pozlovice 145 70 let
Josef Krejčí Nivy II. 273 70 let
Josef Krajča Podhradská 315 70 let
Miroslav Talaš Za Potokem 7 70 let
Anna Hňupková Nivy I. 254 75 let
Jaroslava Kolářová Leoše Janáčka 131 80 let
Růžena Martincová Koryta 156 80 let
Marie Černochová Pod Větrníkem 32 81 let
Bedřiška Matulíková Podhradská 305 81 let
Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 83 let
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 85 let
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 86 let
Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 88 let
Josef Jurák Antonína Václavíka 234 88 let
Albína Ryšková Antonína Václavíka 141 88 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54 91 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 95 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Petr Hamšík                                   Hlavní 184
Aneta Sláčalová                                  Nivy I. 256
Nicolas Bernátek                                   Hlavní 424

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky 
Marie Kočí a Ing. Radek Papoušek                           Nivy II. 270
Mgr. Pavlína Kuželová a David Majzlík             Podhradská 118

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili
Ludmila Michálková Ludkovická 326 73 let
Pavel Berenteš Řetechovská 21 50 let
Antonín Žmolík Za Potokem 19 77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka

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. července 
  Fotbalový turnaj mužů, večer - taneční 
  zábava se skupinou Rocksoar 
○  12. července 
  Avon pochod na Luhačovické přehradě 
●  27. července 
  Pouť ke sv. Anně 
○  16. srpna 
  2. Food festival 
●  30. srpna 
  Rozmarné loučení s létem – Picnic 
   okrašlovacího spolku Calma na přehradě 
○  13. - 14. září 
  MORAVIAMAN TRIATLON 
  na Luhačovické přehradě 
●  19. září 
  Hudební podvečer v rámci Dětského 
  folklórního festivalu v centru Pozlovic  
  a slavnostní odhalení pamětní desky 
  manželů Haluzových

Společenské akce

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

Dne 5. července 
uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil pan  

Hynek Petráš. 
Vzpomíná 

manželka Hana 
Petrášová s dětmi, 

neteř Alena 
Bednaříková  

s rodinou.

Dne 20. července 
uplyne 5 let,  

co nás navždy 
opustila paní  

Alena Petrášová. 

Dne 5. září  
uplyne 5 let,  

co nás navždy 
opustil pan  

Martin Petráš. 

S láskou vzpomíná Alena Bednaříková 
s rodinou a rodina Petrášova.

Ocenění naší spoluobčanky
 Paní Františka Martincová, Nivy I. 258, 
Pozlovice obdržela nejvyšší ocenění bezpříspěvkového 
dárce krve - Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského, 
známé jako Jánského plaketu. 
 Toto ocenění uděluje za 40 odběrů OS ČČK 
na slavnostním shromáždění. Děkujeme jí za příkladný 
přístup k dárcovství krve a připojujeme se ke gratulantům!

Volby 2014
 V letošním roce nás čekají již třetí volby – tentokrát do zastupitelstev 
obcí. Prezident republiky je vyhlásil ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram 

právních kroků vychází z prezidentem určeného 
termínu voleb, kandidátky je třeba podat nejpozději 
5. srpna 2014 k registračnímu úřadu, kterým je 
pro Pozlovice Městský úřad Luhačovice. Termín 

na podání kandidátek je poměrně krátký, proto s přípravou Vašich kandidátek 
začněte včas!


