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Vážení spoluobčané,
jsem rodákem z Pozlovic a vašimi hlasy jsem byl 
zvolen do zastupitelstva, abych se nějakým způsobem 
mohl spolupodílet na rozvoji a propagaci naší obce. 
Chtěl bych se především zaměřit na oblast aktivního 
vyžití, a rád bych pomohl realizovat kroky ke zlepšení 
nabídky pro návštěvníky a naše občany.
 Vzhledem k tomu, že mám 
mnohaleté sportovní zkušenosti a měl jsem 
příležitost procestovat různé kouty Evropy, 
viděl jsem, jak dobře funguje propojení 
dobré myšlenky, financí a sportovního 
ducha. Výsledkem je potom větší turistický 
zájem o lokalitu. Naše obec je položená  
v malebném kraji a mohlo by se tohoto přírodního 
daru využít mnohem více.

 Náš reliéf přímo láká k pěší turistice, horským 
kolům, běhu a běžkování. Není přece možné, aby 
návštěvníci opakovaně hledali cestu na přehradu nebo 
Komonec…
Proto by bylo dobré:
• zlepšit turistické mapy

• vylepšit turistické značení
• změřit obvod přehrady a označit  
 kilometrovníky
• vybudovat single trackové tratě
 
 Stále více lidí přijíždí na rekreaci 
s cílem aktivně ji využít. Domnívám se 
tedy, že je potřeba rozšířit a vylepšit naši 

nabídku.
Miroslav Bětík

Vážení spoluobčané,
nadcházející jaro a s ním spojené velikonoční svátky 
mají pro každého z nás neopakovatelné kouzlo. 
Ať se Vám toto období podaří prožít ve zdraví,  
radosti a klidu!  Kromě pořádku kolem našich 
domů a v zahradách se snažme udržovat i pořádek v 
mezilidských vztazích.   
 A pokud se Vám bude chtít – vyzdobme si 
Pozlovice! Určitě to přispěje k radostné velikonoční 
atmosféře v Pozlovicích a krásné barevné 
předzahrádky potěší nás i návštěvníky.

Ing. Olga Tkáčová, starostka
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Rekonstrukce místní komunikace ul. Antonína Václavíka Ing. Stanislav Jurák

 Začátkem roku 2015, jen co se nedávno  dokončila 
stavební akce „Pozlovice - úprava místní komunikace 
„Jurkovičova alej“, svitla naděje – možnost zrekonstruovat  
(za pomocí možné dotace) část místní komunikace (dále 
MK) vybudované v polovině šedesátých let minulého 
století, a to frekventovanou ulici A. Václavíka (od hranice 
katastrálního území - dřevěnky pod hotel Pohoda). Výhodou 
bylo, že základní projekt byl již v „šuplíku“ a čekal na 
vhodnou chvíli k dokončení (dořešení majetkoprávních 
vztahů, obstarání nezbytných vyjádření a dokladů, získání 
stavebního povolení, finančního zajištění) a následně k 
realizaci.
 Smyslem je především vylepšit bezpečné podmínky 
pro pěší - doplnit chybějící průběžný chodník, místně 
vyspravit a odvodnit pláň, lokálně sanovat příčné deformace 
a trhliny způsobené zvýšeným provozem a minulou 
výstavbou rodinných domů a hotelových zařízení, obnovit 
živičný povrch komunikace. Součástí akce by mělo být i 
přeložení, případně položení nové zámkové dlažby v trase 
stávajícího chodníku. Vzhledem ke špatnému technickému 
stavu podzemního vedení veřejného osvětlení se navrhuje 
obnovit staré VO v nezbytném rozsahu odpovídajícím ČSN.

Základní technické údaje:
 celková délka opravované MK: 350  mb
 šířka vozovky: 5,0 m
 celková plocha úpravy MK: 1 841,0 m2, z toho:
 - nová konstrukce - 110,0 m2

 - délka nového chodníku - 86,0 m
 - šířka chodníku - 1,65 m
 - výměra chodníku se sjezdy - 129,0 m2

 Předpokládané financování: POV Zlínského 
kraje a rozpočet Městyse Pozlovice. Realizaci  získala ve 
výběrovém řízení firma STRABAG a. s., PJ Zlín.

 Zahájení výstavby (předpoklad) – 13. dubna  2015, 
ukončení stavby –  20. června  2015
 Cena díla : 1.435.387,- Kč vč. DPH, požadovaná 
dotace: 574.000,- Kč, tj. 40 % nákladů, vlastní prostředky: 
861.387,- Kč, tj. 60 % nákladů.
 Závěrem – stavební práce budou probíhat za 
provozu při snížené rychlosti, případně bude omezen 
průjezd či průchod  při pokládce živice. Náhradní trasa – po 
ul. Leoše Janáčka a Hlavní. Prosíme všechny o trpělivost a 
respektování prací na staveništi.

Proč je důležité provádět deratizaci? Ing. Stanislav Jurák

 Potkani, krysy a myši jsou škůdci, kteří ohrožují 
naše zdraví. Mezi závažné nemoci, které přenášejí, patří 
například Weilova žloutenka, salmonelóza, tuberkolóza, 
tularemie, leptospiróza, myší tyfus nebo krysí krvinka. 
K přenosu infekce na člověka dochází pokousáním, 
kontaminací potravin, kontaktem pokožky s trusem hlodavce 
nebo odklízením uhynulých zvířat. Jediný efektivní způsob 
ochrany představuje deratizace.
 Deratizace v domácnostech představuje 
účinný zásah proti nejrůznějším druhům 
hlodavců. Deratizace u soukromých osob se 
provádí nejen v samotné domácnosti, ale i na 
chodbách, ve sklepních prostorách, na půdách, v 
garážích, přístavcích i na nezastavěných místech.
 Při deratizaci v domácnosti se využívají 
pokrokové přípravky a postupy, které hlodavce zcela 
vyhubí a při dodržení bezpečnostních zásad zabrání jejich 
opětovnému navrácení. Deratizace v domácnostech se 

provádí především mechanicky, kdy se pokládají nástrahy 
určené k polapení hlodavců. Je možné ji provádět v malém 
i velkém rozsahu.
 K deratizaci v domácnostech se běžně přistupuje až 
po napadení hlodavci. Na rozdíl od deratizace ve městech 
nemá obvykle formu preventivního opatření. Existuje 
mnoho cest, kterými se mohou hlodavci z venkovního 

prostředí dostat do domácnosti. Pro jejich vyvarování 
je tedy nezbytné zavírat sklepní okna a kanalizační 
poklopy. Díky pravidelné deratizaci  se s hlodavci 
ve svém příbytku již nesetkáte.
 I v Pozlovicích bude, jako každoročně, 

provedena „jarní“  klasická deratizace odbornou 
firmou. Je plánována ve dvou vlnách v termínech 

10. a 17. dubna 2015. Prosíme občany, aby odpovědně 
nahlásili do 10. 4. 2015 potencionální místa vyskytujících 
se škůdců, tel. 577 113 071, mestys@pozlovice.cz. Služba 
je plně hrazena městysem Pozlovice.

 



 

strana3Pozlovský občasník I/15

Události v průběhu I. čtvrtletí 2015 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

 V ZŠ a MŠ Pozlovice, p. o. proběhla kontrola hospodaření 
za r. 2014. Z hospodaření MŠ vyplývá, že v r. 2014 bylo 
spotřebováno 6.940 m3 plynu, čímž se oproti r. 2009, kdy 
byla realizována rekonstrukce budovy, uspořilo 50,21 %.
 Připravovali jsme podklady pro částečnou výměnu 
vybavení kanceláře na úřadu městyse.
 V zastupitelstvu byl schválen rozpočet na rok 2015, 
příjmy - 19,8 mil. Kč, výdaje – 14,6 mil. Kč.
 Zástupci Městyse Pozlovice navštívili klienty Penzionu 
Spokojené stáří. Kulturní program připravily děti ze ZŠ i 
MŠ Pozlovice.
 Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo jednání o 
dalších krocích v přípravě nového lázeňského statutu.
 Do kuchyně při ZŠ Pozlovice byl pořízen plynový 
sporák Fagor v hodnotě 53.000 Kč.
 Pracovníci Služeb městyse Pozlovice vysadili nové 
stromky u minimarketu a hasičské zbrojnice, zajistili 
stromky na vánoční výzdobu kostela sv. Martina, prováděli 
zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství, 
uklidili vánoční výzdobu v obci. Dále prováděli prořez 
obecního lesa nad přehradou a křovin nad hotelem Vega, 
v ul. Na Drahách a kolem VO v ul. Podhradská, zhotovili 
přístřešek pro kontejnery na odpadovém centru, opravili 
cvičící stroje na Stezce zdraví, opravovali techniku 
(mulčovač) a lodičky.
 Zpracovali jsme návrhy obecně závazných vyhlášek 
na místní poplatky a odpady a odeslali je ke konzultaci na 
odbor dozoru MV ČR, se kterým jednáme o jejich úpravách.
 Připravovali jsme investiční záměr pro rekonstrukci 
kabin TJ Sokol Pozlovice a podali jsme žádost o dotaci na 
MŠMT.
 7. 1. 2015 se konalo setkání rady městyse s podnikateli 
v cestovním ruchu.
 V budově úřadu byly nově vymalovány prostory archivu 
a skladu v 1. patře a sociálního zařízení v přízemí po havárii 
vody.
 Zpracovali jsme následné monitorovací zprávy za 
akce „Koupaliště na Luhačovické přehradě“, „Rozvoj 
infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční 
energie“, „Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady“, 
„Územní plán Pozlovice – návrh“, „Ochrana biodiverzity 
významných ekosystémů Rajecká dolina – Luhačovické 
Zálesí“ a „Pozlovice – Jurkovičova alej“.
 Zpracovali jsme Přehled akcí v Pozlovicích na rok 2015. 
Jednotlivé akce jsou aktuálně uveřejňovány na webových 
stránkách Pozlovic v rubrice Společenské akce.
 Proběhla inventarizace veškerého majetku městyse, 
uzávěrkové operace účetnictví Městyse Pozlovice za rok 
2014 a kontrola Finančního úřadu Luhačovice na přiznání 
DPH za 4. čtvrtletí 2014.
 Městys Pozlovice se prezentoval na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2015 v Brně.
 Proběhla kontrola čtyř zdrojů vody určených k hašení 
požárů včetně vyhotovení příslušných protokolů a 
dokumentů.
 Byly vyhodnoceny nabídky na investici „Rekonstrukce 
MK A. Václavíka“. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost Strabag a. s., cena 1.435.387 Kč vč. DPH. 
Realizaci plánujeme od dubna do června t. r.
 21. 1. 2015 proběhlo jednání rady městyse Pozlovice 

s řediteli škol. Byl projednán návrh rozpočtů škol na rok 
2015 a plán oprav ve školních budovách.
 Podali jsme návrh na ocenění pedagogických pracovníků 
Zlínského kraje – nominovali jsme PhDr. Ladislava 
Slámečku.
 30. 1. 2015 proběhlo jednání organizátorů XXIII. 
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů 
„Písní a tancem“, který se uskuteční 18. – 20. 9. 2015.
 Zpracovali jsme roční hlášení o produkci a nakládání  
s odpady za rok 2014 a zaslali jej na MŽP.
 Objednali jsme zpracování pasportu veřejného osvětlení 
v obci a k. ú. Pozlovice, který bude podkladem pro 
energetické úspory VO.
 Do 1. ročníku ve školním roce 2015/2016 v ZŠ Pozlovice 
bylo zapsáno 13 dětí.
 Na MMR jsme odeslali žádost o dotaci ve výši 400 tis. 
Kč na modernizaci školní družiny. Žádost byla připravena 
ve spolupráci s dětmi. Na Zlínský kraj jsme odeslali žádost 
o dotaci ve výši 574 tis. Kč na rekonstrukci ul. A. Václavíka.
 V Luhačovicích proběhla dvoudenní porada starostů 
Zlínského kraje, na které byly prezentovány nové povinnosti 
obcí a krajské projekty.
 Na ul. Podhradská byly vypořádány majetkoprávní 
vztahy k pozemkům s vlastníky přilehlých nemovitostí.
 Proběhlo jednání Pléna MAS Luhačovské Zálesí. 
Strategický plán rozvoje území je zveřejněn na http://www.
luhacovskezalesi.cz/mas/. Prostřednictvím úřadu můžete 
připomínkovat tento dokument.
 Zastupitelstvem byl schválen plán společných zařízení 
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozlovice. 
Největším problémem v dalším postupu prací je nedostatek 
obecní a státní půdy.
 25. 2. 2015 proběhlo společné jednání městyse Pozlovice, 
Satturn s. r. o. a Avonet s. r. o. k datové síti Pozlovice, kdy 
bylo projednáno její provozování a podmínky smlouvy.
 S Městem Luhačovice a Katastrálním úřadem Valašské 
Klobouky jednáme o úpravě hranice katastrálního území 
Pozlovice a Řetechov.
 4. 3. 2015 proběhlo setkání vlastníků nemovitostí v ul. 
Nivy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí této ulice.
 Proběhla příprava akce 11. Košt slivovice a 9. 
Ochutnávka medu, která se uskuteční 28. 3. 2015.
  V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

SVOZ SMETENÉHO POSYPU V POZLOVICÍCH 
Smetená drť bude odvážena průběžně podle počasí: 

pondělí 23. března 2015
ul. Hlavní (od MŠ po centrum), ul. Podhradská,

Pod Větrníkem, Řetechovská, Za Potokem 
úterý 24. března 2015

ul. K Přehradě, Na Drahách, V Dražkách, 
L. Janáčka, ul. Hlavní od MŠ po fotbalové hřiště 

středa 25. března 2015
ul. Nivy, Nivy I., Nivy II., Nivy III., A. Václavíka 

čtvrtek 26. března 2015
ul. Ludkovická, Na Příkopě, Hlinné 

Děkujeme za spolupráci

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Ing. Olga TkáčováPozemkové úpravy – je to cesta k veřejným komunikacím?

 O důvodech pro zahájení komplexních 
pozemkových úprav jsme Vás informovali již dříve. 
Základní snahou projektanta a Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) je obnovení sítě komunikací popř. doplnění 
nových komunikací tak, aby každý vlastník měl přístup 
ke svému pozemku. K vytvoření sítě komunikací je však 
nezbytné mít k dispozici potřebnou výměru státní nebo 
obecní půdy, která se pak prioritně směňuje s vlastníky 
půdy v navržených trasách cest. Výměra obecních a státních 
pozemků v obvodu pozemkové úpravy v Pozlovicích však 
zdaleka nepokrývá potřebné výměry pro síť komunikací, 
které byly ve spolupráci se sborem vlastníků vytipovány 
k realizaci. Proto SPÚ přistoupil k výkupům půdy. Podle 
zákona může SPÚ pozemky vykoupit za cenu podle 
znaleckého posudku, což je při nízké bonitě půdy v našem 
území průměrně kolem 6 Kč/m2. Zastupitelstvo Městyse 
Pozlovice ze svého rozpočtu na r. 2015 vyčlenilo 700 000 
Kč na navýšení této ceny na dvojnásobek. Stejně jako 
u cen pozemků pod komunikacemi je potřeba vidět tržní 
ocenění pozemků. Trvalé travní porosty jsou ekonomicky 
výnosné pouze při obhospodařování s využitím dotací. Je 
proto na zvážení každého z Vás, zda jste ochotni k zajištění 
přístupů prodat část pozemků SPÚ a tím si případně díky 
dobré dostupnosti zhodnotit zbývající nemovitý majetek. 
Z dlouhodobého hlediska se pak může dnešní nevýhodný 

prodej části půdy za dvojnásobek ceny podle znaleckého 
posudku stát dobrou investicí. 
 Samostatnou část chci věnovat úpravám pozemků, 
které jsou částečně v lokalitách pro bydlení. Už v úvodních 
jednáních zaznělo, že konkrétně v lokalitě Díla má řada 
vlastníků pozemky min. široké a oddělené. Pozemková 
úprava může tento zásadní problém pro otevření zástavby v 
této lokalitě vyřešit. Aktivně však musíte jednat Vy, vlastníci 
pozemků, vzájemně projednat návrhy a ty pak předložit 
přímo nebo naším prostřednictvím SPÚ. Bez Vaší aktivní 
snahy není v našich silách provést přeparcelaci a vytvořit v 
lokalitě Díla optimálně zastavitelná stavební místa. 

Ing. Olga TkáčováUlice Antonína Václavíka 
 Tato ulice je nejdelší ulicí v našem území. Její 
délka od hranice s Luhačovicemi po kostel sv. Martina je 
1659 m. Po ul. L. Janáčka, Hlavní a Ludkovická je nejvíce 
dopravně zatíženou ulicí na našem území. Už v r. 2001 
byla vypracována projektová dokumentace na úpravu části 
této ulice mezi křižovatkou s ulicí K Přehradě (u kostela 
sv. Martina) a křižovatkou s ulicemi Nivy a V Dražkách. 
Navržena je v šířce 6 m s jednostranným chodníkem v šířce 
1,5 m a zeleným pásem v šířce 0,5 m. Dlouhodobě realizaci 
tohoto záměru brání nedořešené majetkoprávní vztahy k 
pozemkům parc. č. 1350/92, 1350/93, 1350/99, 1350/100, 
1350/101, 1350/109 a 1350/110.  Za této situace nemůžeme 
požádat o vydání stavebního povolení a nemohli jsme 
využít jedinečnou šanci k financování tohoto záměru, kdy 
letos v lednu bylo možno podávat žádosti na revitalizaci 
veřejných prostranství do ROP SM a získat až 85 % z ceny 
díla. Parkování u kostela sv. Martina, autobusové zastávky 

i chodník by podstatně zlepšily situaci pro Vás, občany i 
návštěvníky této části Pozlovic. 
 Všechny volební strany ve svých programech záměr 
budování chodníků a úprav komunikací mají na předních 
místech svých volebních programů. Pokud však někteří 
vlastníci nejsou ochotni jednat o reálných podmínkách, pak 
se dostáváme do neřešitelné situace a nemáme šanci naše 
území rozvíjet dál. 
 Při přípravě každého projektu úprav komunikací 
narážíme na to, že stavby byly v minulosti realizovány 
bez dořešení vlastnických práv, oplocení se realizovalo 
bez vytyčení hranic a dnes se dostáváme do vzájemně 
velmi nepříjemných situací. Podle zákona o obcích je 
zastupitelstvo povinno nakládat s majetkem obce s péčí 
řádného hospodáře a prodávat i kupovat pozemky za 
obvyklé ceny. Obvyklá cena se stanovuje zejména s ohledem 
na současný stav užívání pozemku, dostupnost technické 
infrastruktury a jeho zařazení v územním plánu. Jiná je 
cena za pozemek, který je zahradou či předzahrádkou u 
rodinného domu, jiná je cena za pozemek pod komunikací. 
V našich silách je řešení starých restů po částech, jednak 
s ohledem na kapacity úřadu a možnosti našeho rozpočtu. 
Vždy jsme připraveni k jednání a vzájemné dohodě, vždy 
však v mezích platných zákonů. Jedině s Vaším pochopením 
a s Vaší součinností jsme schopni projekty připravit k 
realizaci, jak tomu bylo za posledních 10 let podél celé 
silnice III/1922 – L. Janáčka, Hlavní, Podhradská, Centrum 
I a Centrum II. 

http://www.pozlovice.cz/data/obcastnik/jaro_15_ukostela.pdf
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Ing. Eva Gergelová RichterováStatistika z naší evidence obyvatel

Už jste někdy chtěli vědět, jaké je složení obyvatelstva naší obce podle věku jednotlivých občanů?  
Že ne? Nevadí, i tak můžete z následujícího grafu zjistit, kolik mužů a žen v městysi žije.

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava 

Podle historického vývoje počtu obyvatel v Pozlovicích je patrné, že až do roku 2011 byl trend 
narůstající. Od roku 2012 doposud můžeme říci, že počet obyvatel je téměř neměnný. 

V oblasti počtu narozených a zemřelých osob je vývoj proměnlivý. Co se týká počtu narozených dětí, 
byl za poslední tři roky zaznamenán pokles. Ten však byl i v letech 2002 – 2005. Věříme, že se tento 
vývoj změní a počet narozených občánků se přiblíží k číslu z roku 2001, kdy do Pozlovic přibylo 21 dětí 
(viz. graf níže).  

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava a doplnění 
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Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava 

Podle historického vývoje počtu obyvatel v Pozlovicích je patrné, že až do roku 2011 byl trend 
narůstající. Od roku 2012 doposud můžeme říci, že počet obyvatel je téměř neměnný. 

V oblasti počtu narozených a zemřelých osob je vývoj proměnlivý. Co se týká počtu narozených dětí, 
byl za poslední tři roky zaznamenán pokles. Ten však byl i v letech 2002 – 2005. Věříme, že se tento 
vývoj změní a počet narozených občánků se přiblíží k číslu z roku 2001, kdy do Pozlovic přibylo 21 dětí 
(viz. graf níže).  

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava a doplnění 
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Statistika z naší evidence obyvatel          Ing. Eva Gergelová Richterová 

Už jste někdy chtěli vědět, jaké je složení obyvatelstva naší obce podle věku jednotlivých 
občanů? Že ne? Nevadí, i tak můžete z následujícího grafu zjistit, kolik mužů a žen v městysy 
žije. 

 

  
Zdroj: Městys Pozlovice – Evidence obyvatel 

Z grafu je patrné, že nejvíce občanů je ve věkové kategorii 30 – 39 let (182 osob), dále v kategorii 40 – 
49 let (172 osob), 60 – 69 let (165 osob) a 50 – 59 let (163 osob). Nejméně občanů je ve věku nad 70 
let (128 osob). Průměrný věk v Pozlovicích u mužů je 40 let a u žen je 43 let. 

Mezi nejčastěji se vyskytující jména stále převládá u žen Marie a u mužů Josef. 

Nejčastější jména v Pozlovicích 

Ženská  Mužská 

 Marie  42   Josef  54 
 Jana  30   Petr  35 
 Ludmila  21   Miroslav  23 
 Eva  20   František  23 
 Hana  19   Jiří  25 
 Anna   18   Jan  22 
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Počet Muži Počet ženy

Mezi nejčastěji se vyskytující 
jména stále převládá u žen Marie a 
u mužů Josef.

Podle historického vývoje počtu 

obyvatel v Pozlovicích je patrné, 

že až do roku 2011 byl trend 

narůstající. Od roku 2012 doposud 

můžeme říci, že počet obyvatel je 

téměř neměnný.

V oblasti počtu narozených 
a zemřelých osob je vývoj 
proměnlivý. Co se týká počtu 
narozených dětí, byl za poslední tři 
roky zaznamenán pokles. Ten však 
byl i v letech 2002 – 2005. Věříme, 
že se tento vývoj změní a počet 
narozených občánků se přiblíží k 
číslu z roku 2001, kdy do Pozlovic 
přibylo 21 dětí.

Z grafu je patrné, že nejvíce občanů je ve věkové kategorii 30 – 39 let (182 osob), dále v kategorii 40 – 49 let (172 
osob), 60 – 69 let (165 osob) a 50 – 59 let (163 osob). Nejméně občanů je ve věku nad 70 let (128 osob). Průměrný věk  
v Pozlovicích u mužů je 40 let a u žen je 43 let.

ženská mužská
 Marie 42  Josef 54
 Jana 30  Petr 35
 Ludmila 21  Miroslav 23
 Eva 20  František 23
 Hana 19  Jiří 25
 Anna 18  Jan 22

Zdroj: Městys Pozlovice – Evidence obyvatel

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní úprava a doplnění
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zdroj: komunal.infoOvzduší v České republice se zhoršuje
 Ovzduší v České Republice se zhoršuje, takový je 
závěr zprávy o životním prostředí, kterou 12. listopadu 2014 
schválila vláda ČR. Dlouhodobě roste počet smogových dnů 
(56 dní a 5 hodin). Vinu na zhoršující se situaci však nenese 
pouze těžký průmysl, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Smogové dny byly nově vyhlášeny i ve městech, kde 
se těžký průmysl nenachází. Problémem jsou především 
zastaralé kotle na pevná paliva. Ze zprávy vyplývá, že v 
domácnostech jsou stále instalovány spalovací zdroje na 
pevná paliva, přičemž je podle odborných odhadů 36 % 
starých spalovacích zařízení s prohořívající konstrukcí, 
která mají z hlediska tvorby emisí nejhorší vlastnosti. Navíc 
tyto kotle postrádají jakoukoli regulaci a tedy jsou velmi 

neúčinné. Z lokálních topenišť pocházelo v roce 2012 
celkem 40,9 % emisí PM10.
 Stačí pár občanů, pro které je úspora v řádech 
stokorun na prvním místě bez ohledu na důsledky, a životní 
prostředí v obci se razantně změní. 
 Co s tím? Vedle logického snižování spotřeby - 
například zateplováním, je to především instalace vysoce 
účinných a nízko emisních zdrojů tepla, jako jsou například 
tepelná čerpadla nebo moderní kondenzační plynové kotle. 
Právě větší využití moderních plynových kotlů vedle již 
zmiňovaného zateplování či instalace tepelných čerpadel 
může pomoci zastavit trend zhoršujícího se životního 
prostředí v České Republice ale i u nás v Pozlovicích.

Mgr. Marta BílováCo je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?
 Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl 
v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální 
výchovu na základních a středních školách v České 
republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v 
oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT 
České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se 
v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.
Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, 
ECOBAT a EKO-KOM. Naše škola se do projektu zapojila 
v roce 2013.
 Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu 
prostředí formou tematických her, praktických činností, 
kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru 
použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak 

mohou ve speciálním internetovém 
katalogu vyměnit za různé odměny, 
charakteru výtvarných či sportovních 
potřeb, her, školních pomůcek, nebo také 
vstupenek do divadel, kin a zoo.

 Posledním z úkolů, do kterého jsme se zapojili, byl 
úkol Světlo.  
 Úkol zpracovávali žáci 4. a 5. ročníku pod 
vedením paní učitelky P. Mitášové. Žáci jmenovali různé 
věci, co vydávají světlo. Úkolem bylo namalovat obraz, 
který zachycuje 4 různé druhy světla. Použít techniky dle 
vlastního uvážení. Důležité je, aby vytvořili 2D obraz.  

 V srpnu a v září minulého roku 
proběhla u nás v Pozlovicích zásadní 
modernizace kabelového internetu. Po letech 
bylo nutné nahradit zastaralé technologie za 
nové. Díky tomu jsme navýšili přenosovou 
rychlost až na 30Mb/s. Internet je nyní 
stabilní, svižný a dokonce cenově ještě 
dostupnější! Jako jedni z mála v našem 
regionu tak můžeme využívat rychlý internet 
po kabelové televizi, který neovlivňují 
rozmary počasí nebo množství současně 
připojených účastníků. Doufáme, že se vám 
bude skvěle surfovat a že vás bude internet 
bavit.

Za AVONET, Dušan Máčalík

Avonet s.r.o.Konečně pořádný internet v Pozlovicích

http://avonet.cz/page/71764.kabelovy-internet-pozlovice/
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Roman HlavičkaŠachový oddíl TJ Sokol Pozlovice

 Druhou třetinu krajské soutěže sezóny 2014/2015 
zahájil náš šachový klub zápasem proti družstvu Napajedel 
„B“. Z počátku se utkání vyvíjelo lépe pro nás, ale po 
sérii nepřesností  se dostáváme na několika šachovnicích 
do horších pozic, které vyústí v konečné prohry a celkové 
skóre 5,5:2,5 v náš neprospěch.
    V šestém kole nás čekal poměrně těžký souboj v Boršicích. 
Jelikož se nám podařilo nastoupit v základní sestavě, tak 
se dalo očekávat velmi zajímavé a napínavé utkání. Opak 
byl však pravdou, po necelých dvou hodinách jsme se ujali 
jednoznačného vedení 4:0 a ve zbývajících partiích už nebyl 
problém zajistit celkovou výhru 6:2.
 V sedmém kole  jsme na domácí půdě přivítali 
šachisty z Bojkovic, kteří mají v tomto ročníku velkou 
smůlu, a proto  se pohybují ve spodních patrech tabulky. 
Hrozí jim tak reálný boj o záchranu v krajské soutěži. Zápas 
byl až do konce velmi napínavý, vyrovnaný  a zajímavý. 
Za stavu 3,5 : 3,5 jsem po více než pěti hodinách dohrával  
poslední partii a jelikož se mi pozice zdála vyrovnaná 

nabídnul jsem soupeři remízu. Soupeř se domníval, že je 
na tom lépe, tak nabídku nepřijal a hrál na výhru. Bohužel 
se však přepočítal a přišel o pěšce. Jak se ukázalo později, 
tato ztráta pěšce byla klíčová a vedla rychle k jeho prohře a 
k naší celkové výhře 4,5:3,5. 
 Na utkání osmého kola ve Starém Městě se mi 
omluvilo několik hráčů základní sestavy, tak si mohli zahrát 
i náhradníci. Našim cílem bylo uhrát vyrovnaný zápas s 
druhým celkem tabulky, což se nám nakonec nepovedlo, 
protože po nepřesvědčivém výkonu nás soupeř deklasoval 
6:2. 
 V devátem kole jsme doma hostili šachisty z 
Dolního Němčí, kteří přijeli v téměř  nejsilnější sestavě. 
Tzn. s mezinárodním mistrem a extraligovým hráčem 
Pavlem Zpěvákem a také s Petrem Symerským, který 
hraje stabilně druhou ligu. Byl to především velký šachový 
svátek, protože náš klub ještě ve své historii nezažil, že 
by přijel soupeř s tak silnou sestavou! Ladislav Mikulčík 
dlouho držel s Pavlem Zpěvákem vyrovnanou pozici  viz. 
foto, nakonec však rozhodla soupeřova větší zkušenost a 
vyhranost. Pavel Zpěvák hraje totiž mimo české extraligy, 
také extraligu slovenskou, kde je oporou klubu ŠK Dubnica 

nad Váhom a v německém Stuttgartu. Zato Mirek Krajíček 
svou agresivní a přesnou hrou zaskočil svého „ligového“ 
protějška a po mírné Mirkově výhodě se nakonec soupeři 
podařilo  srovnat  krok a partie tak skončila remízou. Nic 
to však nemění na faktu, že se jedná o velký úspěch našeho 

hráče. V ostatních partiích se nám podařilo získat jen jeden 
bod za dvě remízy (Zbyněk Kudera a René Lekeš) na víc už 
se nám nepodařilo dosáhnout.
  Ve zbývajících dvou zápasech nás čeká venku 
Uherský Brod (29. 3.) a v posledním zápase  hostíme doma 
Zborovice (19. 4.)  Momentálně nám patří osmé místo a 
z krajské soutěže již ani nesestoupíme ani nepostoupíme 
do vyšší soutěže. Pomalu už vyhlížíme následující sezónu 
v krajské soutěži, která bude určitě náročnější a složitější. 
Odejdou nám dva hostující hráči ze Slavičína, a tak za 
ně musíme sehnat adekvátní náhradu, což nebude vůbec 
jednoduché, protože krajská soutěž  má  samozřejmě určitou 
úroveň i kvalitu a výchova mladého hráče, který může 
do této soutěže „naskočit“ trvá i několik let. Je to stejné 
jako u jiných sportů. Něco jiného je hrát okresní soutěž a 
krajskou soutěž. Věříme, že se nám podaří (než nastoupí 
někdo z mladé pozlovské generace), udržet v Pozlovicích 
minimálně krajskou šachovou soutěž. Závěrem mi dovolte 
poděkovat TJ Sokol Pozlovice a pracovníkům městyse 
Pozlovice, protože bez jejich podpory a obětavosti bychom 
krajskou soutěž určitě  hrát nemohli.
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SDH Pozlovice

 Máme za sebou podzim a zimu (teda jestli se dá 
zimou nazvat) a po půl roce je tu opět zpráva o činnosti 
spolku hasičského v Pozlovicích. Jak bývá zvykem, tak i 
tentokrát si členové a příznivci sboru včetně dětí vyrazili na 
výlet s hasičskou tématikou směr severní Morava, konkrétně 
prohlídka vodního díla Karolinka a nové výjezdové cisterny 
místních hasičů, dále prohlídka stanice HZS v Ostravě – 
Zábřehu a nakonec muzeum hornického záchranářství v 
Landek Parku v Ostravě. Zájem byl natolik velký, že jsme 
museli dost zájemců odmítnout. Na podzim se ještě navíc 
starší žáci a dorost zúčastnili výletů do Slavičína a Strání. 
Podzimní hodové období je dalším časem, spojeným s 
aktivitou hasičů. Nejprve jsme v místním sále uskutečnili 
hodovou zábavu a hned následující den jsme pomáhali 
se zajišťováním bezpečnosti při ukázce ze života svatého 
Martina v prostoru u fary. 
 Rok 2014 byl ve znamení voleb. Tak jako si občané 
zvolili své zastupitele, tak si v prosinci členové sboru zvolili 
své představitele, tentokrát na dalších 5 let. Za starostu sboru 
byl opět zvolen Petr Kubáček, jeho místostarostou Viktor 
Martinec, velitelem sboru Tomáš Martinec a jednatelkou 
Eva Úlehlová. Tyto volby proběhly také na vyšší úrovni, tj. 
na úrovni 13. okrsku. Starostou 13. okrsku byl zvolen Pavel 
Novosad z Polichna, velitelem Josef Záhorovský z Pozlovic 
a jednatelkou Jitka Vydarená z Luhačovic.
 Z pohledu výjezdové jednotky se jednalo o klidnější 
období. Nejprve bylo 24. 10. vyhlášeno „námětové cvičení“ 
na Polichně pro všech 9 sborů našeho okrsku. Až v neděli 7. 
12. v 9:13 hodin nás siréna vyzvala k výjezdu do Luhačovic 

k požáru obchodu s oděvy v pasáži na ulici Dr. Veselého. O 
tři dny později 10. 12. v 11:00 hod. nám byl formou SMS 
ohlášen výjezd k čističce odpadních vod Luhačovice k 
požáru osobního auta. Zde byl připraven hořící vrak vozu a 
v tomto případě se jednalo o prověřovací cvičení. Koncem 
letošního února se celá jednotka přesunula do Zlína na 
centrální stanici, kde pro nás byl připraven výcvik, například 
slaňování na cvičné stěně pomocí lana či sebezáchrany na 
hadici a zdravotní výcvik. Naše jednotka se na podzim také 
podrobila kontrole ze strany HZS Zlínského kraje. Co se 
týkalo administrativy, tak veškeré nutné listiny, zdravotní 
prohlídky, vybavenost členů základními ochrannými 
prostředky byly v pořádku. Stav části zásahové techniky 
byl shledán v rozporu s vyhláškou o požární technice a 
náprava tohoto stavu bude muset být řešena ve spolupráci 
se zřizovatelem jednotky – představiteli městyse Pozlovice.
 A jeden postřeh na závěr. Během vycházky jsem 
si všiml, jak byl na Větrníku proveden úklid staré trávy na 
ploše cca 20x100 metrů. Žehem – celá plocha byla navzdory 
zákazu plošně vypálena a pravděpodobně jen díky tomu, že 
nefoukal vítr, se tento oheň nerozšířil do lesa a nezopakovala 
se tak událost cca 15 let stará. Tehdy se díky stejnému 
způsobu úklidu trávy zaměstnaly desítky hasičů a lidí na 
několik hodin při hašení lesa na Větrníku. Dbejte prosím o 
dodržování tohoto zákazu a připomínám, že i pálení větších 
hromad např. klestu je vhodné nahlásit telefonicky či přes 
webovou aplikaci http://paleni.hzs-zlkraje.cz/ na operační 
středisko hasičů. U právnických subjektů je toto hlášení 
povinné.

POZVÁNKA 

11. ročník přehlídky a degustace slivovice   

a 9. ročník přehlídky a ochutnávky včelího medu   

z Luhačovského Zálesí 

Pozlovice 28. března 2015 v 15.00 hod.
 
 Městys Pozlovice, Český svaz včelařů, základní 
organizace Pozlovice, Český svaz žen Pozlovice pořádají 
v rámci zvyšování kultury výroby ušlechtilých destilátů 11. 
ročník přehlídky a degustace slivovice a  zároveň  9. ročník 
Přehlídky a ochutnávky medu  z Luhačovského Zálesí.
 Cílem přehlídky je umožnit drobným pěstitelům a 
chovatelům  z  Luhačovského Zálesí prezentovat vyrobenou 
slivovici a včelí med  k vzájemnému porovnání a výměně 
zkušeností s cílem k dosahování trvale dobrých výsledků 
při pěstování ovoce nejvhodnějšího pro výrobu slivovice a 
chovu včel v regionu.
 Vzorky slivovice a medu  musí být doručovány 
v předepsaném obalu osobně nebo poslem s vyplněnou a 
podepsanou přihláškou na adresu: Úřad městyse, Hlavní 
51, 763 26  Pozlovice, v pracovní dobu úřadu městyse, 

poštovna v přízemí budovy v termínu od 23. do 27. 3. 2015 
do 12.00 hodin. Pověřený pracovník úřadu městyse přebere 
přihlášku a vzorek, zapíše do seznamu dodaných vzorků a 
očísluje vzorek samolepkou s pořadím doručení. 
 Číslovaný seznam dodaných vzorků je listina 
tajná, která nebude známá členům hodnotící komise a bude 
odtajněna  spolu výsledky v sobotu 28. března 2015 v 15.00 
hodin ve víceúčelovém sále v budově městyse Pozlovice  
při veřejné  přehlídce a degustaci.

Tomáš Martinec

http://paleni.hzs-zlkraje.cz/


 Ing. Olga TkáčováZájezd Kroměříž 2015

 Městys Pozlovice plánuje naučný zájezd  
s návštěvou muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, 
prohlídkou rekonstruované Květné zahrady v Kroměříži  
a výstavy Floria Jaro 2015. 

Předpokládaný termín: pátek  8. 5. 2015,  
odjezd Pozlovice – 7:30 hod, návrat 18:00 hod.  

Cena: 100 Kč/osobu – bez vstupného.  
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 4. 2015  

na úřadu Městyse Pozlovice, Ing. Coufalíková,  
tel. 577 113 071, coufalikova pozlovice.cz.

Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců. 

 Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém 
Obecním domě v Záhlinicích, naproti kostela. Bylo 
zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františka 
Skopalíka, v šedesátých letech bylo ale uzavřeno. V roce 
2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea, o.s., 
který obnovil muzeum a památku našeho slavného rodáka.
Vstupné dospělí 35 Kč/osobu, děti, senioři 20 Kč/osobu. 
 V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce celé 
budovy a muzeum slavnostně znovuotevřeno dne 16. června 
2012.

 František Skopalík (1822-1891), rodák ze 
Záhlinic, byl nejvýznamnější propagátor moderního 
polního hospodaření v té době. Už v roce 1857, poprvé 
v celém Rakousku - Uhersku, prosadil scelení pozemků. 
Propagoval pěstování cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště 
sladovnického ječmene. Doporučoval hnojení polí, upravil 
osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku 
a jetelinu. V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří 
Veverků, a roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož 
roku i žací stroj. Jako starosta obce Záhlinice působil celých 
30 let. Požíval všeobecné důvěry, a proto snadno uskutečnil 
novoty dříve nebývalé – dlážděné chodníky podél domů, 
vysázení ovocných stromů na návsi, podél cest a potoků, 
vyštěrkování cesty a řádný odpad dešťové vody. Zřízení 
obecní cihelny a skály se stavebním kamenem zlepšilo 
příjmy obce a umožnilo stavby v obci. Ze skály na Slivotíně 
pochází i základní kámen Národního divadla s nápisem 
„Záhlinice na Moravě. Tobě, vlasti, ku oslavě“. František 

Skopalík byl poslancem Zemského sněmu Moravského, od 
roku 1879 poslancem říšského parlamentu. Zajímavostí je, 
že mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.

 39. ročník celostátní zahradnické výstavy FLORIA 
JARO 2015 proběhne na Výstavišti  Floria Kroměříž. 
Tradiční výstava Floria JARO 2015 je určena všem 
zahradníkům, chatařům, chalupářům a milovníkům květin. 
Zájem z minulého roku již dnes zajistil rozšíření sortimentu 
rostlin, květin a stromů.  Nabídka zahradníků pokryje celý 
sortiment od skalniček až po vzrostlé stromy. Jedna hala bude 
věnována výstavě květin s názvem Májová zahrada. Budou 
zde k vidění tulipány, narcisy, anturie, kaly, amarylisy, irisy, 
hrnkové cibuloviny, muškáty, petunie a ostatní balkonové 
květiny. Budoucí nevěsty mohou načerpat inspiraci u 
květinových svatebních aranžmá. Vstupné dospělí 80 Kč, 
děti, senioři 60 Kč. 

 Květná zahrada – možnost návštěvy individuálně – 
vstupné dle rozsahu prohlídky 50 – 90 Kč.
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ŽÁCI okresní soutěž, sk. C ( Ž )
MUŽI III. třída sk. "B" ( A )

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

15 29.3. A POZLOVICE - SK Vizovice "B" 15:00 ---
16 5.4. Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:30 9:15

16 5.4. A Šanov - POZLOVICE 15:30 14:00
17 12.4. Ž POZLOVICE - Smolina 13:00 ---

17 12.4. A POZLOVICE - Příluky "B" 15:30 ---
18 19.4. Ž Bohuslavice nad Vl - POZLOVICE 10:30 9:30

18 19.4. A Rudimov - POZLOVICE 16:00 14:45
19 26.4. Ž Nevšová - POZLOVICE 10:00 9:00

19 26.4. A Poteč - POZLOVICE 16:00 14:30
20 3.5. Ž volno --- ---

20 So 2.5. A POZLOVICE - Březůvky 16:30 ---
11 10.5. Ž POZLOVICE - Nedašova Lhota 10:15 ---

21 So 9.5. A Sehradice "B" - POZLOVICE 16:30 15:15
12 17.5. Ž Smolina - POZLOVICE 10:15 9:15

22 17.5. A POZLOVICE - Vlachovice "B" 16:30 ---
13 24.5. Ž POZLOVICE - Bohuslavice nad Vl. 10:15 ---

23 hlášenky A Luhačovice "B" - POZLOVICE
14 31.5. Ž POZLOVICE - Nevšová 14:00 ---

24 31.5. A POZLOVICE - Trnava 16:30 ---
15 7.6. Ž volno --- ---

25 7.6. A Štítná nad Vl. "B" - POZLOVICE 16:30 15:00
26 14.6. A POZLOVICE - Jestřabí 16:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2015

UTKÁNÍ

Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika
Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2015

Josef Hanák Hlavní 12 70 let
Marie Mlčková Podhradská 248 80 let
Dobromila Macurová Hlavní 310 81 let
Terezie Hrušková Jurkovičova alej 130 81 let
Marie Sedlářová Podhradská 37 82 let
Stanislava Malaníková K Přehradě 38 81 let
Jindřiška Václavíková V Dražkách 142 81 let
Jana Valášková Nivy 228 82 let
Alois Kolář Podhradská 233 82 let
Antonie Mikulčíková Leoše Janáčka 147 82 let
Anna Ščuglíková Nivy 265 83 let
Elena Krčméryová Hlavní 51 83 let
Karel Šulák Na Drahách 170 84 let
Vlasta Martincová Nivy I. 260 84 let
Ing. František Bednařík Hlavní 49 85 let
Oldřich Matulík Podhradská 305 85 let

Marie Miklová Nivy 190 86 let
Mária Martincová Hlavní 230 87 let
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 92 let
Anastázie Hrubošová Nivy 222 92 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Eliška Tománková                                   Hlavní 294 

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili 
Stanislav Boráň Pod Větrníkem 22 68 let
Jana Matulíková Leoše Janáčka 360 82 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.

○  21. března 
  Pašijový koncert v kostele 
●  28. března 
  11. ročník koštu slivovice a  
   9. ročník ochutnávky medu
○  10. dubna 
  Noc s Andersenem 
●  17. dubna 
  Čisté Pozlovice - 4. ročník  
  jarního úklidu přírody 
○  30. dubna 
  XV. Slet čarodějnic 
●  2. května 
  Stavění máje
○  8. května 
  Pěší pouť rodin na   
  Provodov 
●  15. května 
  Svátek matek - vystoupení  
  žáků  ZŠ Pozlovice 
○  16. - 17. května 
  Jarní rybářské závody   
  dospělých
●  23. května 
  Jarní rybářské závody   
  mládeže, Avon Pochod 
○  23. května
  Zájezd do Podhájské
●  29. května
  3. Noc kostelů 
○  30. května
  Kácení máje 
●  5. - 6. června
  Pozlovice v pohybu
○  14. června
  Oslavy 100 let lázeňského  
  statutu na území Luhačovic  
  a Pozlovic

Společenské akce

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

Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2015

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU V KOSTELE SV. MARTINA POZLOVICÍCH
2.4. ZELENÝ ČTVRTEK 18.00

3.4.
VELKÝ PÁTEK 
Památka umučení Páně

15.00 křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady

4.4. BÍLÁ SOBOTA
9.00 - 18.00 adorace u Božího hrobu
9.30 - 10.00 adorace pro děti

20.00 Velikonoční vigilie

5.4.
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Slavnost Zmrtvýchstání Páně

8.00
10.00

6.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00

10.00
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