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Vážení spoluobčané,
v současné době jsem nejmladším zastupitelem 
městyse Pozlovice a rád bych se s Vámi podělil o pár 
myšlenek, které mi leží na srdci.
 Během svého studia a nyní i v rámci svého 
zaměstnání jsem měl to štěstí, že jsem se 
několikrát dostal za hranice naší vlasti 
a mohl jsem pozorovat tamější způsoby 
života. Zároveň mám kamarády napříč 
celou naší republikou, kteří mě již 
několikrát v Pozlovicích navštívili a byli 
z naší obce velmi pozitivně překvapeni. 
Nutno konstatovat, že k mým přátelům 
patří i zarytý pesimista, od kterého jsem 
snad poprvé v životě slyšel, že se mu 
někde opravdu líbilo tak, že by zde chtěl i bydlet. 
Ano, je to tak, bylo to u nás v Pozlovicích! I já se 
vždycky rád vracím „do rodné hroudy“, kdy pro mě 
domov znamená především rodinu a přátele, které  
v Pozlovicích mám.
 Mrzí mě, když od některých slýchávám, že se 
v Pozlovicích máme špatně, že se zde nic neděje, nic 
se zde nestaví a jde to tu „od desíti k pěti“. Až když 
člověk vytáhne paty mimo naši obec na delší čas, 
uvědomí si, jaký poklad se pod Komoncem skrývá.  

A proto jsem přesvědčený, že i přes určité problémy, 
se u nás máme celkově velice dobře.
 Chtěl bych Vás tedy požádat o zanechání 
„žabomyších“ válek, které ničemu dobrému 
nenapomáhají, nýbrž naopak narušují naše sousedské 

vztahy. Přál bych si, abychom byli 
navzájem ohleduplní a vyšli obci vstříc při 
realizaci potřebných projektů, i když nám 
osobně to nemusí na první pohled přinášet 
prospěch. Jsem pevně přesvědčen, že to 
vedení naší obce myslí s námi dobře a že 
rádi přivítají názory a nápady od kohokoliv 
z nás, které jsme mohli například napsat 
do dotazníku ke strategii rozvoje městyse 
Pozlovice. Jen toto je podle mě cesta, jak 

můžeme Pozlovice pozvednout zase o kousek dál, než 
je tomu dnes. Pamatujme si, že domov netvoří jen náš 
krásný dům, ale jsou to především lidé a sousedé, s 
nimiž sdílíme svůj život.
 A tak Vám závěrem, milí spoluobčané, přeji, 
aby byli pro každého z Vás Pozlovice ještě lepším 
místem k životu, a abyste si prázdninové období 
naplno užili s chutí, a především s těmi, na kterých 
Vám opravdu záleží.

Váš zastupitel, Pavel Coufalík

Luhačovická přehrada 14. 6. 2015
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Koupaliště Duha Mgr. Karel Geba, správce koupaliště

Vážení příznivci našeho koupaliště,
doufáme, že i nadále Vám pobyt u nás bude potěšením  
a chtěli bychom Vás tímto uvést do sezóny 2015.
 Co je u nás v letošní sezóně nového?
1. V prostoru před dámskými šatnami bude umístěn 
„Akvazorbing“. Tato novinka bude zprovozněna po 
důkladném odzkoušení a ověření funkčnosti zařízení. 
Předpoklad: začátek prázdnin.
2. V prostoru přístaviště bude umístěna trampolína pro 
nejmenší s omezeným provozem na vlastní nebezpečí. 
Předpoklad: začátek prázdnin.
 Všechny provozní části koupaliště byly pro sezónu 
2015 uvedeny do provozu odbornými firmami a podrobeny 
„zatěžkávací zkoušce“ o prvním červnovém víkendu. 
Rovněž tak celé stravovací zařízení. Bez připomínek.
 Několik věcí pro vysvětlení: Jsme spíše rodinným 
koupalištěm s nenáročnými 11 atrakcemi a ne termálním 
koupalištěm podle představ nezasvěcených: „Však máte 
ohřev vody“. Výkon našich tepelných čerpadel stačí 
na dohřívání vody a vyrovnávání teploty studené vody 
dopouštěné z vodovodního rozvodu – cca 30 – 60 l na 
každého návštěvníka.

 V prostoru koupaliště i na nástěnce vně areálu je 
návštěvní řád, který schválila Krajská hygienická stanice 
Zlín. Každý z návštěvníků má možnost se s podmínkami 
uvnitř seznámit před vstupem a podle toho se rozhodnout.
 Závěrem: Ze své zkušenosti musím říct, že převážná 
většina našich návštěvníků si uvědomuje, kde se nachází a 
chová se ohleduplně a ti, co občas něco opomenou, se po 
upozornění ochotně přizpůsobí. Chtěl bych, aby tomu tak 
bylo i nadále, a tak Vy – návštěvníci, tak i my - zaměstnanci 
jsme odcházeli z areálu vždy s dobrým pocitem.

Těšíme se na Vás.

Ing. Stanislav JurákRekonstrukce MK Antonína Václavíka dokončena
 Již dříve připravovaný záměr – rekonstruovat část 
místní komunikace (364 m) A.Václavíka (akce podrobněji 
popsána v jarním vydání občasníku) – se začal naplňovat  
20. 2. 2015 podpisem smlouvy o dílo s vybranou realizační 
firmou STRABAG a. s., PJ Zlín a 22. 5. 2015 získáním 
podpory z Programu obnovy venkova  Zlínského kraje. 
 Vlastní realizace byla zahájena předání staveniště 
17. 4. 2015. Mimo základní projekt byla současně obnovena 
poruchová trasa veřejného osvětlení s osazením LED 
svítidel (zřízeno 12 světelných bodů firmou ZLINEXA  
- elektroinstalace)  a „přeložen“ stávající chodník  
v délce 220 m.
 Akce byla dokončena 18. 6. 2015 závěrečnou 
kontrolní prohlídkou opravňující k oficiálnímu započetí 
užívání stavby.

 
Děkujeme trvale bydlícím občanům z ulice A. Václavíka 
a dodavatelským firmám za trpělivost při provádění 
stavebních prací po dobu dvou měsíců a věříme, že MK 
bude zase dlouho sloužit svému účelu dalším generacím.

rozpočet stavby [Kč]

cena díla - základní  projekt 1 435 387

- z podpora POV Zlínského kraje (40%) 574 000

- Městys Pozlovice (60%) 861 387

vícepráce 154 670

oprava stávajícího chodníku 73 560

rekonstrukce veř. osvětlení 435 605

celkem 2 099 222
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Události v průběhu II. čtvrtletí 2015 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

 25. 3. 2015 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva 
městyse ke strategickému plánu městyse Pozlovice na další 
období.
 PhDr. Ladislav Slámečka byl na návrh městyse 
Pozlovice oceněn za dlouholetou práci ve školství Zlínským 
krajem. Slavnostní předání ocenění proběhlo v Muzeu J. A. 
Komenského v Uherském Brodě 26. 3. 2015.
 Zástupci městyse Pozlovice poblahopřáli 27. 3. 2015 
pedagogům ZŠ a MŠ Pozlovice ke Dni učitelů.
 Organizační tým intenzivně pracoval na přípravě 11. 
koštu slivovice a 9. ochutnávky medu ve dnech 27. - 28. 3. 
2015. Bylo dodáno 48 vzorků slivovice a 17 vzorků medu.
 Obstarávali jsme podklady pro zahájení výběru 
zpracovatele projektové dokumentace na akci „Pozlovice – 
Řetechovská – terénní úpravy“.
 Zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
ul. Nivy jsme projednali s vlastníky nemovitostí a obstarávali 
jsme vyjádření pro stavební povolení.
  Jednali jsme o náhradě škody způsobené při těžbě dřeva 
na komunikaci v lokalitě Sítné.
 Na akci „Pozlovice – Jurkovičova alej“ jsme obdrželi 
část dotace z ROP SM ve výši 2.094 tis. Kč. Se společností 
Telefonica O2 a. s. byla zrealizována demontáž stávajících 
dřevěných telefonních sloupů, probíhala jednání na 
posunutí sloupu NN, který zasahuje do vozovky, a v ulici 
byly osazeny nové lavičky.
 Členové SDH Pozlovice obnovili vodorovné dopravní 
značení na parkovišti u hráze přehrady.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice, s. r. o. sekli a 
uklízeli veřejná prostranství, opravovali techniku ke sběru 
posypu, sváželi staré železo, zprovoznili půjčovnu lodiček 
a šlapadel, která zahájila provoz 11. 4. 2015. Připravili k 
užívání WC na přehradě, natírali dřevěné prvky pro obnovu 
laviček v městysi a na přehradě, vyznačili kilometrovník na 
okružní komunikaci kolem přehrady. V lokalitě Křapodola 
za Kolibou U černého psa provedli opravu panelové cesty. 
Na víceúčelovém hřišti u MŠ byla kartáčováním provedena 
úprava povrchu hřiště.
 S Povodím Moravy s. p. jsme jednali o právních vztazích 
k pozemkům v okolí přehrady a o rozvojových záměrech 
záchytných nádrží na přítoku do přehrady.
 Na fotbalovém hřišti byla provedena hloubková 
vertikutace travnaté plochy a poté byla pohnojena. Travnatá 
plocha byla rovněž ošetřena na koupališti DUHA.
 Odbornou firmou byl proveden prořez stromů 
vysázených v rámci projektu „Ochrana biodiverzity“ u 
Luhačovické přehrady a u fotbalového hřiště.
 Starostka absolvovala celodenní přípravu na mimořádné 
události, krizové situace a jejich řešení. V Luhačovicích 
proběhlo setkání starostů ORP Luhačovice s Policií ČR. 
Výrazně narůstá počet řidičů pod vlivem omamných látek.
 Byla provedena plošná deratizace území.
 Zaměstnanci městyse Pozlovice se 14. 4. 2015 zúčastnili 
semináře „Projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku“ 
spojeného s exkurzí v obcích Třanovice a Hošťálková; dále 
školení řidičů a školení bezpečnosti práce.
 V rámci akce Čisté Pozlovice uklidily děti ze ZŠ 
Pozlovice ve spolupráci s MS Komonec všechny věci, které 
nepatří do přírody. Junáci provedli úklid přírody v okolí 
přehrady.

 Lesy ČR s. p. připravují na r. 2016 vyčištění Pozlovického 
potoka.
 Proběhla částečná výměna vybavení kanceláře na úřadu 
městyse.
 Rada městyse Pozlovice navštívila Penzion spokojené 
stáří v Pozlovicích.
 23. 4. 2015 se v ZŠ Pozlovice uskutečnil sběr papíru. 
Nasbíralo se celkem 8.235 kg, což je v průměru 112,8 kg/
žáka.
 Byly zahájeny restaurátorské práce na kříži u 
minimarketu.
 Spol. Strabag a. s. zrealizovala rekonstrukci části MK 
Antonína Václavíka od začátku katastru po zatáčku pod 
Pohodou. V rámci stavby bylo zrekonstruováno veřejné 
osvětlení spol. Zlinexa, Z. Hasoň, Pozlovice 244. Dále byly 
upraveny přilehlé chodníky podél komunikace.
 Rozsudkem Nejvyššího správního soudu byla zamítnuta 
kasační stížnost na Územní plán Pozlovice. Tím byla 
platnost Územního plánu Pozlovice definitivně potvrzena.
 U příležitosti 70. výročí osvobození Pozlovic byl k 
uctění památky padlých představiteli městyse Pozlovice 
položen věnec u kříže na hřbitově.
 8. května 2015 městys uspořádal zájezd do Muzea F. 
Skopalíka v Záhlinicích, Květné zahrady a výstavy Floria 
Kroměříž 2015.
 28. 5. 2015 proběhlo v Suché Lozi setkání představitelů 
Zlínského kraje, starostů a občanů s představiteli Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Byly řešeny připomínky a 
podněty k legislativní práci Parlamentu ČR a problémy, 
které tíží představitele obcí při řízení jejich chodu.
 Ve dnech 26. – 28. 5. 2015 proběhlo přezkoumání 
hospodaření městyse Pozlovice za rok 2014. Výsledek – 
bez výhrad.
 V centru městyse byla vyspravena plocha u sochy sv. 
Jana Nepomuckého.
 Koupaliště Duha bylo připraveno na novou sezónu, 
provoz byl zahájen v sobotu 6. června 2015.
 Probíhalo organizační zabezpečení oslav 14. června 
2015 ke slavnostnímu otevření Jurkovičovy aleje a 100 let 
od prohlášení Luhačovic za místo léčebné.
 Za rok 2014 bylo dle sdělení Eko-komu a. s. v Pozlovicích 
vytříděno 63,8 tun odpadu, z toho 2,7 tuny elektrozařízení.
  V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

Vyhodnocení dotazníků pro občany městyse Pozlovice
 V rámci dotazníkového šetření se nám  
v elektronické podobě vrátilo celkem 103 vyplněných 
dotazníků a v papírové podobě celkem 163. Dohromady 
tedy občané Pozlovic odevzdali 266 vyplněných 
dotazníků.
 Vzhledem k množství doručených dotazníků 
a k souběhu s jinými pracovními povinnostmi se 
nám nepodařilo výsledky zpracovat do letního čísla 
Pozlovského občasníku, jak jsem avizovali na začátku 
šetření. Na vyhodnocení však intenzivně pracujeme a 
věříme, že výsledky Vám budeme moci prezentovat co 
nejdříve včetně vylosování 5ti podepsaných respondentů, 
kteří budou odměněni permanentkou na Koupaliště Duha 
Pozlovice.

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Ing. Stanislav JurákUkliďme Česko

 I přes nepřízeň počasí se 17. dubna 2015 do 
celostátní akce za lepší čisté prostředí zapojilo 70 dětí ze 
ZŠ Pozlovice a 20 mladých JUNÁKŮ. Za poměrně krátkou 
dobu nasbírali cca 23 pytlů všemožného odpadu a věcí, které 
do přírody nepatří. Pohybovali se po vybraných trasách v 
blízkosti lesních cest a chodníků v katastru Pozlovic. 
 Děti byly odměněny drobným pohoštěním. 
Poděkování za organizaci a zabezpečení akce patří  vedení 
Základní školy Pozlovice, Mysliveckému spolku Komonec, 
Junáku Pozlovice, Městysu Pozlovice a SmP s. r. o. 
Pozlovice.

Bc. Blanka NovosádováProjekt Mateřské školy Pozlovice uspěl v konkurenci MŠ z celé ČR 
 Není žádnou novinkou, že děti předškolního věku a 
mladšího školního věku se stále více potýkají s problémem 
spojeným s úrovní jejich řečového projevu, čili problémem 
logopedickým. Častý odklad nástupu do základní školy z 
důvodu špatné výslovnosti se stává téměř obvyklým. Děti 
často nastupují do školy s nezvládnutou výslovností hlásek 
R a Ř, což jim dělá potíže nejen při zvládání výuky čtení a 
psaní, ale u citlivějších dětí tento problém může způsobovat 
nechuť či obavu celkově komunikovat. Úroveň řeči je 
problém celonárodním – rodiče hodně pracují a méně s dětmi 
komunikují, děti se už od raného věku dokážou domluvit s 
počítačem, ale komunikovat s okolím jim dělá obtíže. Stačí 
zapnout televizi a o zábavu je postaráno, netřeba zmiňovat 
některé známé osobnosti, dokonce i moderátory se špatnou 
výslovností, které děti mohou vnímat jako vzor.   
 Tento problém si v naší mateřské škole moc dobře 
uvědomujeme. Proto se logopedické prevenci věnuje 
logopedická asistentka paní učitelka Hana Fučíková. Děti, 
které se potýkají s logopedickou vadou, jsou pravidelně 
každý rok vyhledávány a jejich rodiče jsou osloveni s tím, 
že mohou využít možnost jednou za 14 dnů navštěvovat 
se svým dítětem logopedický kroužek pod vedením p. 
učitelky Fučíkové. Rodičům jsou nabídnuty i jiné možnosti 
logopedické péče tak, aby byla zabezpečena logopedická 
péče všem těmto dětem.
 V září roku 2014 byl MŠMT ČR vyhlášen 
Rozvojový program na podporu logopedické prevence. 
Vědomi si toho, že na logopedickou péči je třeba se 
zaměřit důkladněji, jsme napsali Projekt „Hry s řečí“. Měl 
našim dětem zajistit hračky, pomůcky a také literaturu pro 
zdokonalení dovedností důležitých pro správný rozvoj 
řeči. Málokdo si totiž uvědomuje, že rozvoj sluchového a 
zrakového vnímání, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, 
dechu, hybnosti mluvidel (rty, jazyk, dolní čelist), slovní 
zásoby a samozřejmě artikulace vedou také k řečovému 
rozvoji a na tyto dovednosti jsme se v projektu zaměřili. 

 Projekt, který jsme v září a říjnu vypracovali, 
v celorepublikové konkurenci uspěl a byl podpořen 
finanční částkou 37 000,- Kč. Od března letošního roku 
jsme začali nakupovat pomůcky, hračky a literaturu 
rozvíjející výše uvedené dovednosti a ty budou využívány 
při vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Část pomůcek 
využije logopedická asistentka v logopedickém kroužku. 
Zároveň je projekt postupně zapracováván do Školního 
vzdělávacího programu v naší mateřské škole. Pro rodiče 
připravujeme přednášku na téma „Logopedická prevence 
v předškolním věku“. Rodiče se seznámí s pomůckami, 
které jsme projektem získali, a možnostmi, jak mohou sami 

rodiče zdokonalovat řeč svých dětí. Termín přednášky bude 
zveřejněn na nástěnkách a také na webových stránkách 
mateřské školy Pozlovice. 
 Máme velkou radost, že náš projekt na podporu 
logopedické prevence byl podpořen v takové konkurenci 
mateřských škol. Doufáme, že důslednější zaměření se na 
tuto problematiku u dětí povede k prohloubení logopedické 
péče a rozšíření vzdělávací nabídky v naší mateřské škole.

Ing. Eva Gergelová RichterováInformace k platbě poplatků za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
 Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné 
vyhlášky městyse Pozlovice č. 2/2015 o místních poplatcích 
je každá fyzická nebo právnická osoba (ubytovatel), která 
poskytuje jiným fyzickým osobám přechodné ubytování za 
úplatu za účelem rekreace či lázeňského pobytu, povinna 
správci poplatku odvádět rekreační poplatek ve výši 15 Kč 
za osobu za každý i započatý den pobytu. 

 Poplatek z ubytovací kapacity je stanoven na 6 Kč 
za každé využité lůžko a den. Ubytovatel je povinen ohlásit 
vznik své poplatkové povinnosti do 10-ti dnů od zahájení 
činnosti. Více informací naleznete na www.pozlovice.cz 
v sekci vyhlášky, nebo můžete přímo kontaktovat Úřad 
městyse Pozlovice, tel. 577 113 077.
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 Moje poslední angličtinka v mateřské škole Jarmila Malaníková

 V letošním školním roce opět probíhá u 
nejstarších dětí v ptáčkové třídě výuka angličtiny. 
Hravou a nenásilnou formou se učíme znát barvičky, 
počítat do 10, pojmenovávat dopravní prostředky, 
hračky, ovoce, zeleninu, říci jaké jídlo nám chutná a 
jaké ne, pojmenujeme části lidského těla i oblečení, 
které máme na sobě. Také umíme vyjmenovat domácí 
zvířata, zvířata ze ZOO i některá volně žijící zvířata 
apod. Každý samozřejmě podle svých možností. Podle 
toho, jaký tématický celek v MŠ právě probíráme, volím 
dětem vhodná slovíčka, zařadím pohybové či kruhové 
hry nebo se naučíme písničku. Opakujeme ve volných 
chvílích během celého dne vždy po chviličkách, aby 
to děti bavilo a neunavovalo. I cvičení dětem občas 
zpestřuji udílením pokynů v angličtině a děti reagují, 
jako bych mluvila česky. Děti také rády poslouchají 
jednoduché anglické pohádky namluvené rodilým 
mluvčím, které jsou vyprávěny na základě 10 obrázků 
našich kamarádů kocourka, kačenky a klokánka a 
mají legrační konec.  O tom, že tomu děti porozuměly, 

mluví jejich usmáté tvářičky na správném místě. Tyhle 
pohádky nebo i pouštění anglických písní z CD, které 
si děti při jejich poslechu také rády zazpívají, často 
vyžadují i před spaním výměnou za čtenou českou 
pohádku.
 Jak to u nás v hravé angličtince vypadá a kolik 
jsme se toho naučili, se mohou přijít rodiče podívat 
do MŠ v polovině června na naši ukázkovou hodinu 
z angličtiny. Je mi líto, že už je to moje poslední, 
protože po 38 letech působení ve zdejší MŠ odcházím 
do důchodu. Začínala jsem zde v r. 1977 ve svých 
22 letech a za tu dobu jsem se podílela na výchově 
několika generací a poznala spoustu milých lidí. Bude 
se mi po dětech stýskat, ale vše jednou začíná i končí 
a já uvolním místo zase mladším. Bude-li potřeba 
někdy přijít zastupovat, ráda se přijdu mezi děti zase 
potěšit. Tímto bych se chtěla s pozlovskou školkou a 
všemi občany Pozlovic jako učitelka mateřské školy 
rozloučit.

Naše kolegyně,  

paní učitelka  

Jarmila Malaníková  

letos oslavila  

krásné životní jubileum  

a je až k  neuvěření,  

že po 38 letech  

v naší MŠ Pozlovice  

odchází do důchodu.

Spolupodílela se velmi úspěšně na 

vzdělávání několika generací dětí  

z Pozlovic, Podhradí, Řetechova  

a blízkého okolí...

Aspoň takto symbolicky  

za všechny děti  

Ti patří velké poděkování!!! :-)))

A my, Tvé kolegyně se těšíme  

na každý Tvůj návrat mezi nás. 

Holky ze školky
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 Ing. Jarmil Švadleňák   Úspěšná sezóna našich žáků

 Nečekaně úspěšnou sezónu 2014 / 2015  
v červnu zakončili naši fotbaloví žáci. Po roční pauze, 
kdy jsme hráli jen soutěž mladších žáků, jsme opět 
přihlásili do okresní soutěže skupiny „C“ žáky starší. 
Přes počáteční obavy, jak si v konkurenci povedeme, 
jsme se stali suverénními vítězi této soutěže a po 
zásluze převzali pohár od zástupce Okresního 
fotbalového svazu Zlín. Ze 16-ti mistrovských utkání 
jsme ani jednou neprohráli a za celou soutěž jsme 
ztratili jeden jediný bod za remízu a následnou výhru 
po penaltách v Nedašově Lhotě. Za celou sezónu jsme 
nastříleli úctihodných 116 branek a obdrželi pouze 5. 
Naši kluci ovládli rovněž tabulku střelců. Nejlepším 
střelcem soutěže se stal Honza Švadleňák se 32 góly, 
druhý nejlepší byl Michal Smolek se 23 góly a čtvrtý 
Radim Pinďák s 19 střelenými brankami.

Kádr vítězného mužstva:
Bača Matěj, Boráň Jan, Čala Štěpán, Koudelka Štěpán, 
Kraus Ondřej, Kubíček Daniel, Kubíček Martin, 
Máčala Vojtěch, Miklas Martin, Novák Petr, Pinďák 
Radim, Pinďák Vít, Prekop Robert, Skovajsa Roman, 
Smolek Michal, Stolařík Václav, Švadleňák Jan, 
Švadleňák Šimon. 

 Za úspěšnou sezónou stojí několikaletá pečlivá 
práce trenéra Mirka Papouška. Vedoucím družstva byl 
Švadleňák Jarmil.
 Těší nás rovněž, že se o úspěch zasloužili 
pouze naši místní kluci. V mládežnických kategoriích 
hráčů ubývá a i v našem blízkém okolí je vidět, že se 
často musí spojit 3-4 fotbalové oddíly, aby vůbec kádr 
na odehrání soutěže dali dohromady. Těžší sezónu 
zažijeme příští rok i u nás. Končí nám 5 hráčů, kteří 
již věkově překročí žákovskou kategorii. Rozpadne se 
nám prakticky celá osa týmu – brankář – stoper – střední 
záložník – útočník. Hráčů taky bude spíše nedostatek 
a hrát budou muset i mladší kluci, kteří věkově ještě 
patří do mladších žáků či dokonce do přípravky. Z 
těchto důvodů jsme se rozhodli zůstat v naší soutěži a 
nepostupovat do vyšší. Volíme cestu, kdy kluci budou 
mít vyrovnanější soupeře, budou vyhrávat i prohrávat, 
ale fotbal je bude více bavit, než pokud by ve vyšší 
soutěži hráli na chvostu tabulky. 
 Na jaře se velmi dobře rozběhla činnost 
fotbalové přípravky. Ve spolupráci se školou proběhl 
ve třídách nábor dětí a kluci a holky trénují 2x týdně 
pod vedením trenérů Vladimíra Hrabiny, Milana 
Žebráčka, Lubora Bernátka a Michala Kubáčka. 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek a budeme moc 
rádi, pokud se zapojí i další děti. Přivítáme rovněž i 
děti z druhého stupně základní školy, tak aby doplnili i 
náš kádr starších žáků a byli bychom i v dalších letech 
schopni absovovat žákovské soutěže. A být třeba tak 
úspěšní jako letos.

Konečná tabulka 2014/2015 
1. Pozlovice 16 15 1 1 0 116 : 5 47

2. Bohuslavice nad Vl. 16 10 0 0 6 77 : 30 30

3. Nedašova Lhota 16 8 1 2 6 63 : 25 27

4. Nevšová 16 3 1 2 11 16 : 81 12

5. Smolina 16 1 0 1 14 11 : 142 4
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika
Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2015

Ladislav Krajča K Přehradě 69 70 let
Zdeňka Pišová Hlavní 310 70 let
Josef Mikulec Hlavní 176 70 let
Marie Bobčíková V Dražkách 240 75 let
Josef Horák Hlavní 310 75 let
František Pokorný K Přehradě 169 75 let
Lenka Muroňová Řetechovská 434 75 let
Jaroslava Kolářová Leoše Janáčka 131 81 let
Růžena Martincová Koryta 156 81 let
Marie Černochová Pod Větrníkem 32 82 let
Bedřiška Matulíková Podhradská 305 82 let
Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 84 let
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 86 let
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 87 let
Josef Jurák Antonína Václavíka 234 89 let
Albína Ryšková Antonína Václavíka 141 89 let

Ludmila Kolářová Hlavní 54 92 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 96 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Sofia Coufalíková                    Pod Větrníkem 295
Eva Svitáková                          Za Potokem 307
Amálie Veselá                            Na Příkopě 328
Patrik Hodulík                                      Nivy 229
Samuel Studénka                     Pod Větrníkem 313
Alžběta Martincová                              Pozlovice 178

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel.: 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.

●  28. června 
  Dětské hasičské závody 
  u Hotelu Vega 
○  11. července 
  Cyklovýjezd po okolí   
  Luhačovic 
●  25. - 26. července 
  Pouť ke sv. Anně 
○  15. srpna 
  Night Run - běžecký závod 
●  září 
  Pohádkový les pro děti 
○  11. září 
  Hudební podvečer v rámci  
  Dětského folklórního   
  festivalu v centru Pozlovic 
●  11. - 13. září 
  Dětský folklórní festival  
  Písní a tancem  
○  12. - 13. září 
  Podzimní rybářské závody  
  dospělých
●  20. září 
  3. Food festival 

Společenské akce

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

Výroční turistickou známku zakoupíte: 

Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51,  

Koupaliště Duha Pozlovice 

Luhainfo Luhačovice, Masarykova 950 

cena: 30,- Kč

U příležitosti oslav 100 let od prohlášení Luhačovic za místo léčebné  
byla vydána výroční turistická známka a představen místní produkt  

pozlovský větrník, který můžete zakoupit v cukrárně merkur.

 Opakovaně vyzýváme seniory, aby byli obezřetní 
před podepisováním „smluv mezi dveřmi“, půjčování peněz 
a hotovostním platbám cizím lidem. Přestože s Policií ČR 
a mnohými jinými instituce varujeme seniory před touto 
trestnou činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit 
jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla 
bezpečnosti:

 nedůvěřovat cizím lidem
 nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
 být obezřetný
  při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, 
případně volat na linku 158
  nikomu cizímu nepředávat žádné peníze

 


