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Vážení spoluobčané, vážení Pozlovjané,
sám o sobě bych si netroufl psát úvodní slovo 
tohoto Občasníku, ale přijaté rozhodnutí, že 
každý zvolený zastupitel městyse Pozlovice musí 
1x za volební období úvodní článek „vypotit“, 
respektuji.
 Ne všichni si možná vzpomenou, že 
je to 25 let, kdy se Pozlovice „odštěpily“ od 
Luhačovic a začala se psát novodobá 
historie našeho městyse. Vím, že se 
vedly a dodnes se vedou diskuse o tom, 
jestli bylo osamostatnění Pozlovic 
správným nebo chybným krokem a 
toto téma stále svádí k diskuzím „Co 
by, kdyby….“
 Jako rodilý Luhačovjan, který 
již 25 let spokojeně žije a bydlí v 
Pozlovicích, si dovolím říci, že to bylo rozhodnutí 
dobré. Osamostatněním Pozlovic byly ukončeny 
debaty o upřednostňování výdajů do rozvoje 
Luhačovic na úkor Pozlovic, skončily debaty o 
podjatosti zastupitelů při hlasování v orgánech 
města Luhačovice atd.
 Od roku 1990 si můžeme stěžovat jen 
sami na sebe nebo být přiměřeně hrdi na to, jak 
se Pozlovice za 25 let dokázaly změnit. Nechci 
zde podrobně vyjmenovat, co vše se stihlo 
vykonat, ale malá rekapitulace jistě nezaškodí: 
 Po „odštěpení“ Pozlovic, za starostování 
pana Josefa Mikulce byla postavena hasičská 
zbrojnice, vybudována síť kabelové televize, 
zrekonstruována základní škola, provedena 
rekonstrukce ulice Antonína Václavíka, zveleben 
hřbitov, obec Pozlovice získala čestný titul 
Vesnice roku Střední Moravy za rok 1996.
 Od roku 2003 pokračovalo nové 
zastupitelstvo v čele se starostkou ing. Olgou 
Tkáčovou ve zvelebování obce ne méně 
intenzivně. Za 12,5 roku byly zrealizovány 
investice překračující částku 141 mil. Kč. Městys 
dokázal v tomto období získat dotace ve výši 
cca 103 mil. Kč. Pro osvěžení paměti zmíním 
jen nejdůležitější akce: Rekonstrukce sociálního 
zařízení v budově úřadu městyse, Rekonstrukce 

ulice Leoše Janáčka, Hlavní a centra městyse, 
Víceúčelové hřiště u MŠ, Internetizace kabelové 
sítě, Výměna oken a zateplení budovy MŠ 
a úřadu městyse, Vodovod a tlaková stanice 
Díla, Koupaliště Duha, Vypracování nového 
Územního plánu městyse, Rekonstrukce vozovky 
Ludkovická, Odpadové centrum, Parkoviště 
nad přehradou, Silnice a chodník k Podhradí, 

Multifunkční centrum a knihovna, 
Úpravy centra obce II, Modernizace 
sociálního zařízení ZŠ, Okružní 
křižovatka a zastávka Nad přehradou, 
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje a ul. 
Antonína Václavíka vč. NN.
 Za největší úspěch ale považuji, 
že městys Pozlovice je aktivní a žije. 
Úspěšně zde pracuje řada dobrovolných 

spolků, které každoročně pro své členy a občany 
chystají řadu společenských a kulturních akcí. 
Slyším i názory, že v Pozlovicích se nic neděje. 
Říkají to ale především ti, kteří se v ničem 
neangažují, pasivně přihlížejí a jen kritizují.
 Využívám této příležitosti a chci Vám 
všem, kteří dobrovolně vedete mládež, pořádáte 
smysluplné akce pro občany, angažujete se při 
zajišťování oslav důležitých svátků a výročí, 
poděkovat. Jste to Vy, kteří vytváříte zdravé 
klima a pohodu nejen mezi občany, ale i mezi 
rekreanty a návštěvníky našeho městyse, kterých 
každoročně přibývá.
 Patřím mezi optimisty a jsem přesvědčen, 
že Pozlovice nejen jsou, ale i nadále budou 
velmi dobrou adresou pro spokojené bydlení a 
že krásná příroda a dobře fungující hotelová a 
rekreační zařízení přitáhnou do našeho regionu 
ještě více návštěvníků. Ti z Vás, co jste aktivní, 
držte pohromadě a nenechte se otrávit věčnými 
nespokojenci. Važte si všech, co nemyslí jen na 
sebe, jsou ochotni dělat pro druhé a hlavně těch, 
za kterými je kromě slov něco vidět.
 Usilovně sbírejte trnky, a když ne dříve, 
tak na 12. ročníku Koštu slivovice na viděnou.

Ing. Josef Hampl
člen rady městyse Pozlovice
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Rok 2015 v Pozlovicích Ing. Olga Tkáčová
 V úvodníku radního Ing. Josefa Hampla najdete 
hodnocení uplynulých 25 let v Pozlovicích. V ostatních 
článcích Vám přibližujeme probíhající práce na strategickém 
plánu – výsledky dotazníkového šetření a stav prací na 
komplexní pozemkové úpravě. Kromě těchto koncepčních 
prací podrobně sledujeme možnosti financování investic z 
dotací. Teprve v těchto dnech jsou „uvolňovány“ informace 
o programech EU na období 2014 – 2020. Prozatím je 
jasné jen to, že vše bude zcela jinak než do r. 2014, jednání 
probíhala o nás – bez nás.
 Naší snahou je do strategického plánu zařadit Vámi 
preferované investice a současně určit zdroje pro jejich 
financování. Náš vlastní rozpočet umožní pouze minimum 
z toho, co pro zlepšení potřebujeme. Přestože nerealizujeme 
momentálně žádné rozsáhlé investice, pracujeme i s Vaší 
pomocí na vytvoření reálných plánů a podmínek pro jeho 

plnění na delší období. O plánovaném projednání Vás 
budeme včas informovat.

Pozemkové úpravy Ing. Olga Tkáčová
 V uplynulém čtvrtletí probíhala intenzivní jednání 
o výkupech pozemků pro komplexní pozemkové úpravy 
(KPÚ). Hlavním cílem těchto úprav je vytvoření sítě 
komunikací zpřístupňující zemědělské pozemky všech 
vlastníků po pozemcích vlastněných obcí. Výměra obecní 
a státní půdy před úpravou byla pouze cca 4,40 ha  (z toho 
4,32 ha městys a Státní pozemkový úřad 0,08 ha). Výměra, 

kterou je žádoucí převést do vlastnictví obce, je cca 9,71 
ha + 2,80 ha jako rezerva na doplňkové polní cesty pro 
zpřístupnění vlastnických parcel v návrhu. 
 Pro rozhodování většiny vlastníků o prodeji půdy 
je rozhodující nabídnutá cena. Proto bylo zastupitelstvem 
podpořeno vykupování pozemků vyčleněním částky ve výši 
700 tis. Kč z rozpočtu na r. 2015. V současné době má Státní 
pozemkový úřad připravené smlouvy na výkupy cca 3,36 ha 
a dále jedná s dalšími vlastníky na výkupu cca 1 ha. Těmito 
výkupy by měla být vytvořena základní síť komunikací 
pro zpřístupnění zemědělských pozemků. Návrh nového 

uspořádání bude s vlastníky projednáván v průběhu října t. 
r. Pokud se nám podaří získat souhlasy vlastníků v rozsahu 
stanoveném zákonem (75 % půdy), umožní komplexní 
pozemkové úpravy vybudování páteřních komunikací. 
Součástí prací na KPÚ je tzv. plán společných zařízení, 
které je možné realizovat z prostředků státního rozpočtu.
 Na základě návrhu zástupců sboru vlastníků byla 
zastupitelstvem městyse schválena tato společná zařízení:
 Cesty (na zpřístupnění pozemků)
 Protierozní opatření pro ochranu ZPF (zatravnění)
 Vodohospodářská opatření (revitalizační opatření)
 Projektantem je v rámci KPÚ zpracována projektová 
dokumentace pro územní řízení a schválená KPÚ nahrazuje 
vydání územního rozhodnutí. To je v dnešní době obrovský 
kus práce v přípravě investic do komunikací, navíc plně 
hrazený ze státního rozpočtu.
 Dovoluji si Vás proto požádat o vstřícnost při 
projednávání návrhu KPÚ. Úspěšné dokončení KPÚ bude 
zhodnocením celého území, které je územím Vás, občanů, 
vlastníků pozemků.

POZLOVICE
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 Události v průběhu III. čtvrtletí 2015 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková
 Byly dokončeny terénní úpravy polní cesty nad 
hřištěm a proběhlo její předání vlastníkům pozemků. 
Probíhala jednání o uvedení do původního stavu (popř. 
náhradě škody) komunikace v lokalitě Sítné poškozené 
těžbou dřeva.
 18. června 2015 se konala závěrečná prohlídka 
stavby Rekonstrukce MK A. Václavíka. Odstranění 
drobných nedostatků proběhlo do konce června.
 Byla vymezena prodejní místa na parkovišti u 
výrobny oplatků – 6,5 x 2,2 m a na parkovišti v ul. Pod 
Větrníkem – 4,8 x 4 m.
 Na portál seznam.cz byla odevzdána data o 
turistických cílech a službách pro turisty. Na podkladech 
jsme spolupracovali s praktikanty.
 Od 1. 6. 2015 byla zpoplatněna dodávka programu 
Prima ve výši 6 Kč/zásuvka/měsíc. Rada městyse Pozlovice 
schválila dodatek ke smlouvě o provozování TKR bez 
promítnutí této změny do poplatku občanům.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice obnovili 
nátěry interiéru veřejných WC na přehradě a převlékacích 
kabin na plážích. Prováděli úklid a údržbu veřejných 
prostranství, parku a hřbitova. Na fotbalovém hřišti osadili 
informační tabuli pro turisty. Na hřbitově osadili nové 
urnové sklípky a vykopali základy pro nové obruby. Ve 
spolupráci s hasiči zalévali vysazenou zeleň.
 MŠMT neschválilo žádosti o dotaci na zabezpečení 
ZŠ a MŠ. Z celkového počtu 2.792 žádostí jich bylo 
podpořeno 65, tj. 2,3 %.
 Od 20. – 24. 7. 2015 proběhla výměna 
elektroinstalace osvětlení v kuchyni MŠ Pozlovice.
 Bylo provedeno losování 5 poukázek na 5 
celodenních vstupů na koupaliště Duha Pozlovice pro 
občany, kteří odevzdali podepsaný „Dotazník pro občany 
městyse Pozlovice“.
 K 30. 6. 2015 ukončila své působení v ZŠ Pozlovice 
p. učitelka Mgr. Marta Bílová a Blanka Hořáková. Po 38 
letech ukončila svou pedagogickou činnost v MŠ Pozlovice 
p. učitelka Jarmila Malaníková. Děkujeme jim za práci 
odvedenou při vzdělávání a výchově našich dětí.
 Vlastník areálu bývalého rekreačního střediska 
Niva (ČSD) připravuje přestavbu na lázeňský dům a 
předložil k vyjádření dokumentaci pro územní řízení.
 Pozlovský Větrník obdržel známku „Pravé 
Valašské“. Zakoupit si jej můžete v pekárně Merkur.
 V budově ZŠ Pozlovice byly provedeny sanační 
omítky ve vstupu do budovy a ve školní jídelně a oprava 
radiátoru v kuchyni. Cena díla cca 88 tis. Kč.
 V Jurkovičově aleji probíhalo sčítání počtu 
uživatelů. Tento údaj potřebujeme do následných 
monitorovacích zpráv.
 Na veřejnou zakázku skládka zeminy na ul. 
Řetechovská byla vybrána společnost Sweco Hydroprojekt 
a. s., cena díla: 399 tis. Kč bez DPH.
 Byly zrealizovány restaurátorské práce na kříži u 

minimarketu. Cena díla: 50.000,- Kč.
 Koupaliště DUHA v této sezóně navštívilo přes 40 
tis. hostů. Děkujeme všem zaměstnancům za odvedenou 
práci v nelehkých podmínkách letošního horkého léta.
 Na koupališti proběhla prohlídka technologie a 
bude vypracováno hodnocení stavu po 6-ti sezónách s 
návrhem opatření k úsporám provozních nákladů.
 Zástupci Sboru vlastníků pozemků projednávali 
koncept nového uspořádání pozemků v rámci komplexní 
pozemkové úpravy.
 V rekreačních střediscích proběhly kontroly výběru 
poplatků.
 Zpracovávali jsme analytickou část Plánu rozvoje 
městyse Pozlovice.
 Vydali jsme 2 nové pohlednice Pozlovice a 
turistickou vizitku.

 V ul. Antonína Václavíka proběhla stavba II. etapy 
kanalizace. Investorem byla soukromá osoba.
 1. 9. 2015 byl slavnostně zahájen nový školní rok v 
ZŠ Pozlovice. Počet žáků je 69, z toho 13 prvňáčků.
 V Penzionu spokojené stáří proběhlo setkání s 
poslanci Parlamentu ČR, senátory a zástupci Zlínského kraje. 
Diskuse byla vedena k rozsahu a kvalitě poskytovaných 
služeb. V současné době služby tohoto zařízení využívá 48 
klientů.
 15. 9. 2015 se v obci Vír uskutečnilo republikové 
shromáždění SMS ČR za účasti starostky. Hlavním tématem 
byly stále se zhoršující podmínky pro činnost malých obcí a 
snaha o jejich odstranění.
 Na všech obecních objektech proběhla revize 
zabezpečovacích systémů.
 Kontrolním orgánem proběhla kontrola provozu na 
Odpadovém centru v Pozlovicích.

Víte, že..
●  do systému podpory stravování pro seniory ve 
školách je zapojeno cca 45 osob a z ropočtu městyse je 
to částka až 200 Kč/seniora/měsíc?

●  na zajištění dopravní obslužnosti je Zlínskému kraji 
hrazena částka 100 Kč/obyvytele/rok?

●  při narození dítěte s trvalým pobytem na území 
Pozlovic je poskytován příspěvek ve výši 2 000 Kč/dítě?
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Ing. Eva Gergelová RichterováSouhrnné výsledky dotazníkového šetření – Městys Pozlovice

 V rámci dotazníkového šetření, uspořádaného pro 
občany během měsíce května 2015, bylo shromážděno 
celkem 266 vyplněných dotazníků – z toho 163 písemně, 103 
elektronicky přes portál www.pozlovice.cz (pro informaci 
Pozlovice mají 1044 občanů nad 15 let, 1003 občanů nad 
18 let). Dotazník měl celkem 18 otázek a převážná většina 
z nich nabízela možnost vpisování vlastních názorů a 
připomínek, což nám vyhodnocování komplikovalo, ale 
zase přineslo lepší zpětnou vazbu od občanů Pozlovic. 
Nyní následuje stručné shrnutí jeho hlavních výsledků. 
Zde je nutné upozornit, že na každou otázku odpovědělo 
přibližně 220 – 250 občanů (ne každý dotazník byl vyplněn 
úplně). Procenta u jednotlivých odpovědí jsou tedy uvedena 
právě z celkového počtu respondentů, kteří na danou otázku 
odpověděli.
 V úvodu dotazníku jsme se tázali na obecnou 
spokojenost občanů s životem v Pozlovicích, z čehož 
vyplynulo, že 68 % respondentů je spíše spokojeno, 28 % je 
velmi spokojeno, 3 % jsou spíše nespokojeni (8 respondentů) 
a 1 % občanů je velmi nespokojeno (2 respondenti).
 Následující otázka se týkala názoru místních, zda 
mají v obci dostatek příležitostí ke vzájemným kontaktům 
a setkáním. Většina odpovídajících má možností dostatek, 
pouze 12 % respondentů spíše nemá a 2 osoby rozhodně 
nemají (1 %). Informace o dění v obci sleduje pravidelně 
(cca 1 x týdně) 97 občanů, zhruba 1 x měsíčně má zájem 90 
respondentů, 76 odpovídajících se zajímá denně a pouze 2 
občané se nezajímají vůbec. 

 Tyto informace nejčastěji zjišťují z kabelové 
televize a z internetu. Nejméně občanů čerpá informace 
ze zasedání zastupitelstva a zdrojů jiných, což jsou např. 
plakátovací plochy či z doslechu od ostatních spoluobčanů. 

Nejrozsáhlejší otázka ohledně využití finančních zdrojů obce pro jednotlivé projekty byla vyhodnocena následovně:

a) Zlepšení podmínek pro podnikání
Přebudování areálů býv. družstva na podnik. zónu 42 17,8% 125 53,0% 39 16,5% 30 12,7% 236
Vyudování podnikatelského inkubátoru 22 10,0% 86 39,1% 80 36,4% 32 14,5% 220
Posílení společné propagace v cestovním ruchu 63 28,5% 114 51,6% 33 14,9% 11 5,0% 221
b) Podpora vytové výstavby
Zasíťování soukr. pozemků z obecních prostředků 58 26,6% 66 30,3% 56 25,7% 38 17,4% 218
Dotace z obecního rozpočtu na rekost. neobydl. RD 47 20,9% 70 31,1% 65 28,9% 43 19,1% 225
Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny 86 36,1% 91 38,2% 47 19,7% 14 5,9% 238
c) Podpora péče o seniory
Úlevy na místních poplatcích a příspěvky na služby 123 49,2% 98 39,2% 25 10,0% 4 1,6% 250
Bydlení pro seniory - malometrážní byty 49 21,8% 110 48,9% 54 24,0% 12 5,3% 225
Klub pro seniory (setkávání seniorů s růz. programem) 86 38,4% 112 50,0% 23 10,3% 3 1,3% 224
d) Veřejná doprava a bezpečnost

62 27,4% 67 29,6% 87 38,5% 10 4,4% 226
88 38,6% 89 39,0% 47 20,6% 4 1,8% 228
52 23,4% 84 37,8% 71 32,0% 15 6,8% 222
84 37,7% 69 30,9% 57 25,6% 13 5,8% 223

e) Rekonstrukce komunikací a chodníků, parkoviště
Komunikace a chodník v ul. Antonína Václavíka 142 59,4% 72 30,1% 21 8,8% 4 1,7% 239
Rozšíření parkoviště u kostela sv. Martina 66 28,2% 85 36,3% 63 26,9% 20 8,5% 234
Řešení dopravy v některých ulicích (obytné zóny) 92 40,7% 81 35,8% 51 22,6% 2 0,9% 226

91 40,1% 90 39,6% 37 16,3% 9 4,0% 227
94 41,2% 91 39,9% 33 14,5% 10 4,4% 228

Výstavba lesních a polních cest 46 20,7% 66 29,7% 80 36,0% 30 13,5% 222
Rozšíření parkovacích ploch v obci 78 33,2% 103 43,8% 42 17,9% 12 5,1% 235
f) Podpora kulturních a sportovních aktivit
Komplexní revitalizace areálu TJ Sokol 85 37,8% 96 42,7% 41 18,2% 3 1,3% 225
Sportovní hala se spolkovým centrem 62 27,7% 66 29,5% 60 26,8% 36 16,1% 224
Cyklostezka směr Dolní Lhota, Luhačov., Slavičín 104 45,8% 99 43,6% 18 7,9% 6 2,6% 227
g) Veřejná prostranství a zeleň v obci
Dobudování parkových ploch v lokalitě Nivy 68 29,6% 101 43,9% 53 23,0% 8 3,5% 230
Lesopark Křapodola s dobudováním přístup. chodníků 63 26,6% 119 50,2% 42 17,7% 13 5,5% 237
Vybudování kolumbária na hřbitově 52 22,8% 103 45,4% 54 23,7% 19 8,3% 228
h) Odpadové hospodářství

95 40,1% 92 38,8% 44 18,6% 6 2,5% 237
i) Podpora zemědělství  a místní produkce
Využití dřevní hmoty z lesů pro ekol. vytápění budov 75 32,3% 106 45,7% 45 19,4% 6 2,6% 232
Podpora obnovitelných zdrojů energie (např. biomasy) 61 28,0% 109 50,0% 41 18,8% 7 3,2% 218
j) Podpora cestovního ruchu
Vybudování tur. cíle s možností celor. návštěvnosti 88 37,3% 90 38,1% 44 18,6% 14 5,9% 236
Výhledové body na turistických trasách 75 33,3% 121 53,8% 20 8,9% 9 4,0% 225
Rozšíření volnočasových aktivit v areálu Luh. přehrady 60 26,3% 100 43,9% 57 25,0% 11 4,8% 228
Golfové hřiště pod hotelem Vega - Sedliska - Díla 42 18,7% 56 24,9% 77 34,2% 50 22,2% 225
Rozšíření parkovacích míst kolem přehrady - aut. řízení 58 26,4% 88 40,0% 51 23,2% 23 10,5% 220
k) Strategické rozvojové projekty
Propojovací komunikace TJ Sokol a ul. Ludkovická 66 29,1% 76 33,5% 49 21,6% 36 15,9% 227
Miniokružní křižovatky (u hřiště, MŠ) 62 28,1% 77 34,8% 65 29,4% 17 7,7% 221
Vykoupení objektu Pozlovjanka ze zřízení obchodu 143 57,2% 59 23,6% 34 13,6% 14 5,6% 250
Zatrubnění potoka v centru městyse Pozlovice 42 19,4% 65 30,0% 66 30,4% 44 20,3% 217
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 V rámci této otázky jsme se ptali občanů, jak by 
využili stávající objekt Minimarketu, který dlouhodobě 
není využit. Nápadů se sešlo více než dost, avšak mezi 
nejčastější patřily: demolice objektu a vytvoření nových 
parkovacích míst pro účely mateřské školky (16 x), zřízení 
cukrárny (11 x), prodejny se smíšeným zboží (16 x) či 

poskytnutí budovy drobným podnikatelům (opravna obuvi, 
prodejna zahradnického nářadí, květinářství, masna). Velmi 
se zamlouvala i myšlenka objekt zrekonstruovat a vytvořit 
zde klubovnu, družinu, prostě místo pro setkávání dětí a 
mládeže (11 x). 

 Další otázka byla zaměřena na zhodnocení širokého spektra aspektů života v Pozlovicích. Nejlépe byla hodnocena 
oblast bydlení (velmi a spíše spokojeno 96,4 % respondentů), odpadové hospodářství (96,3 %), životní prostředí, 
informovanost o dění v obci, péče o veřejná prostranství a zeleň, rozvoj obce, kulturní a společenský život, sportovní 
vyžití, školství (82,8 %) a bezpečnost v obci. Rozložení dílčích odpovědí ukazuje následující graf (barvami jsou dle 
zvyklostí označeny varianty velmi spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen – velmi nespokojen – je mi to jedno):

a) Zlepšení podmínek pro podnikání
Přebudování areálů býv. družstva na podnik. zónu 42 17,8% 125 53,0% 39 16,5% 30 12,7% 236
Vyudování podnikatelského inkubátoru 22 10,0% 86 39,1% 80 36,4% 32 14,5% 220
Posílení společné propagace v cestovním ruchu 63 28,5% 114 51,6% 33 14,9% 11 5,0% 221
b) Podpora vytové výstavby
Zasíťování soukr. pozemků z obecních prostředků 58 26,6% 66 30,3% 56 25,7% 38 17,4% 218
Dotace z obecního rozpočtu na rekost. neobydl. RD 47 20,9% 70 31,1% 65 28,9% 43 19,1% 225
Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny 86 36,1% 91 38,2% 47 19,7% 14 5,9% 238
c) Podpora péče o seniory
Úlevy na místních poplatcích a příspěvky na služby 123 49,2% 98 39,2% 25 10,0% 4 1,6% 250
Bydlení pro seniory - malometrážní byty 49 21,8% 110 48,9% 54 24,0% 12 5,3% 225
Klub pro seniory (setkávání seniorů s růz. programem) 86 38,4% 112 50,0% 23 10,3% 3 1,3% 224
d) Veřejná doprava a bezpečnost

62 27,4% 67 29,6% 87 38,5% 10 4,4% 226
88 38,6% 89 39,0% 47 20,6% 4 1,8% 228
52 23,4% 84 37,8% 71 32,0% 15 6,8% 222
84 37,7% 69 30,9% 57 25,6% 13 5,8% 223

e) Rekonstrukce komunikací a chodníků, parkoviště
Komunikace a chodník v ul. Antonína Václavíka 142 59,4% 72 30,1% 21 8,8% 4 1,7% 239
Rozšíření parkoviště u kostela sv. Martina 66 28,2% 85 36,3% 63 26,9% 20 8,5% 234
Řešení dopravy v některých ulicích (obytné zóny) 92 40,7% 81 35,8% 51 22,6% 2 0,9% 226

91 40,1% 90 39,6% 37 16,3% 9 4,0% 227
94 41,2% 91 39,9% 33 14,5% 10 4,4% 228

Výstavba lesních a polních cest 46 20,7% 66 29,7% 80 36,0% 30 13,5% 222
Rozšíření parkovacích ploch v obci 78 33,2% 103 43,8% 42 17,9% 12 5,1% 235
f) Podpora kulturních a sportovních aktivit
Komplexní revitalizace areálu TJ Sokol 85 37,8% 96 42,7% 41 18,2% 3 1,3% 225
Sportovní hala se spolkovým centrem 62 27,7% 66 29,5% 60 26,8% 36 16,1% 224
Cyklostezka směr Dolní Lhota, Luhačov., Slavičín 104 45,8% 99 43,6% 18 7,9% 6 2,6% 227
g) Veřejná prostranství a zeleň v obci
Dobudování parkových ploch v lokalitě Nivy 68 29,6% 101 43,9% 53 23,0% 8 3,5% 230
Lesopark Křapodola s dobudováním přístup. chodníků 63 26,6% 119 50,2% 42 17,7% 13 5,5% 237
Vybudování kolumbária na hřbitově 52 22,8% 103 45,4% 54 23,7% 19 8,3% 228
h) Odpadové hospodářství

95 40,1% 92 38,8% 44 18,6% 6 2,5% 237
i) Podpora zemědělství  a místní produkce
Využití dřevní hmoty z lesů pro ekol. vytápění budov 75 32,3% 106 45,7% 45 19,4% 6 2,6% 232
Podpora obnovitelných zdrojů energie (např. biomasy) 61 28,0% 109 50,0% 41 18,8% 7 3,2% 218
j) Podpora cestovního ruchu
Vybudování tur. cíle s možností celor. návštěvnosti 88 37,3% 90 38,1% 44 18,6% 14 5,9% 236
Výhledové body na turistických trasách 75 33,3% 121 53,8% 20 8,9% 9 4,0% 225
Rozšíření volnočasových aktivit v areálu Luh. přehrady 60 26,3% 100 43,9% 57 25,0% 11 4,8% 228
Golfové hřiště pod hotelem Vega - Sedliska - Díla 42 18,7% 56 24,9% 77 34,2% 50 22,2% 225
Rozšíření parkovacích míst kolem přehrady - aut. řízení 58 26,4% 88 40,0% 51 23,2% 23 10,5% 220
k) Strategické rozvojové projekty
Propojovací komunikace TJ Sokol a ul. Ludkovická 66 29,1% 76 33,5% 49 21,6% 36 15,9% 227
Miniokružní křižovatky (u hřiště, MŠ) 62 28,1% 77 34,8% 65 29,4% 17 7,7% 221
Vykoupení objektu Pozlovjanka ze zřízení obchodu 143 57,2% 59 23,6% 34 13,6% 14 5,6% 250
Zatrubnění potoka v centru městyse Pozlovice 42 19,4% 65 30,0% 66 30,4% 44 20,3% 217
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 Nejhůře byly ohodnoceny podmínky pro podnikání 
(velmi nebo spíše pokojeno je 53,4 % občanů). Rozsáhlá 
byla podotázka, jaké služby v Pozlovicích nejvíce 
chybí. Občané se jednoznačně shodli na tom, že nejvíce 
postrádají plnohodnotný obchod (typu supermarket), 
nejlépe s masnou. Na druhém místě se objevily požadavky 
na umístění bankomatu v obci, zřízení ordinace lékaře, 
multifunkční sportovní hala a cukrárna. Dále by bylo 
vhodné zlepšit bezpečnost v obci z hlediska rychlé silniční 
dopravy. Občané by též uvítali možnost koupě denního tisku 
(případně podání sazky, sportky) či zřízení neplaceného 
hřiště pro děti (zpevněné pro míčové hry apod.).
 Na otázku, zda jsou občané ochotni udělat něco 
pro rozvoj obce, 42 % respondentů odpovědělo spíše ano, 
36 % nedovede posoudit, 14 % rozhodně ano a ostatní 
spíše ne. Někteří se i nabídli, že v případě potřeby je 
můžeme kontaktovat, čehož si samozřejmě velmi vážíme. 
43 % respondentů za prací nedojíždí (pracují z domu, 
mateřská dovolená či penzisti). Do Luhačovic dojíždí 20 
% občanů, do Zlína 13 %, Uherského Brodu 3 % a jinam 
než do těchto měst dojíždí 21 % respondentů. Veřejnou 
dopravu občané využívají občas (35 %) nebo zřídka (26 
%). Na otázku ohledně úvah na založení nebo rozšíření 
podnikatelské činnosti 86 % občanů odpovědělo ne a pro 
83 % odpovídajících je i nezajímavá spolupráce s obcí co se 
podnikání týče. 75 % občanů Pozlovic nevlastní pozemky, 
které by byly nezbytné pro realizaci projektů vedoucích k 
rozvoji obce. 
 Na dotazník odpovědělo nejvíce občanů ve 
věkovém rozmezí od 30 – 49 let, kteří mají středoškolské 
vzdělání a nejčastěji jsou zaměstnanci. 73 % odpovídajících 

žije v obci více jak 20 let a 48 % pochází z vícegenerační 
domácnosti. 
 V poslední otázce jsme dali prostor občanům 
vyjádřit jejich další náměty, připomínky či komentáře, 
čehož odpovídající hojně využili. Většinou každý občan 
řešil problémy a záležitosti, které se týkají části obce, 
kde bydlí, proto jednotný závěr je obtížené uvést. Na 
čem se však obecně místní shodli je nutnost řešit situaci 
ohledně spalování odpadů (především plastů a ostatních 
látek, nevhodných k topení) v kotlech na tuhá paliva, 
neboť v zimním období jsou naše „čisté Pozlovice“ 
zamořeny tmavým dýmem. Následuje problematika volně 
pobíhajících psů po obci, radary či jiné zpomalení silniční 
dopravy na komunikacích, parkování aut na chodnících 
či úzkých silnicích, doplnění autobusového spojení směr 
Luhačovice – Pozlovice po 22:00 hodině a efektivita zimní 
údržby.
 Celkově hodnotíme dotazníkovou akci pozitivně, 
co se týká návratnosti, tak hlavně obsahové části. Ačkoliv 
bylo šetření anonymní, občané často uváděli svá jména a 
nebáli se vpisovat i kritické podněty a připomínky. Co je 
obzvláště důležité, vypovídající hodnota dat dotazníků je 
velmi vysoká, protože je evidentní, že přesně cílené dotazy 
a konkrétně navržené projekty přiměly občany přemýšlet 
nad celkovou situací v obci.
 Kompletně vyhodnocený dotazník včetně všech 
komentářů, které jsme uvedli do anonymní podoby, najdete 
na www.pozlovice.cz/projekty. Je tak činěno z důvodu 
velkého obsahu dat.
 
 Všem občanům, kteří dotazník vyplnili, děkujeme!

Ing. Stanislav JurákPravidla pro příjem odpadu do Odpadového centra Pozlovice, ul. Ludkovická

Vážení občané,
jak si mnozí z vás již všimli, bylo v naší obci s finanční 
podporou z OPŽP vybudováno v r. 2012 nové Odpadové 
centrum. Možná jste v médiích zachytili zprávu o 
změnách zákona o odpadech od ledna 2015. Kromě často 
medializované změny ohledně sběren kovů, kdy nebude 
fyzickým osobám vyplácena 
hotovost za kovový šrot, 
je pro nás pro všechny 
důležitější jiná změna. 
 Od roku 2024 bude 
v ČR zakázáno ukládat 
nevytříděný odpad na 
skládky. Převedeno do praxe 
to znamená, že po tomto 
roce budeme muset odpady 
buď využít k recyklaci či 
kompostování, zbytkový 
odpad pak bude tříděn před 
uložením na skládku, což samozřejmě změní výši nákladů 
oproti současnému vysypání do skládky. Z  těchto důvodu 
nabývá nově vzniklé Odpadové centrum v Pozlovicích na 
významu a mělo by sloužit k tomu, abychom se v příštích 

deseti letech stihli naučit minimalizovat odpad, který bude 
zbývat v popelnici.
 Dostává se k vám znovu již dříve známá informace 
o provozu Odpadového centra (OC) Pozlovice a  informace, 
jakým způsobem je odpad ukládán a návod, jak musí 
být odpad z vaší strany připraven před tím, než bude 

předán odpovědné osobě 
odpadového centra.
Prosím, věnujte této 
informaci čas, a to 
především vy, kteří 
OC využíváte celkem 
pravidelně, i vy, kteří jste 
třeba ještě na OC nebyli. 
Ušetříte tím svůj čas při 
předání odpadu na OC. V 
případě nejasností a dotazů 
nás, prosím, kontaktujte.
 Ukládání odpadu probíhá 

vždy pod dohledem odpovědné osoby Odpadového 
centra. Je k dispozici pouze občanům městyse Pozlovice a 
majitelům všech budov pro individuálni bydlení a rekreaci 
v katastru městyse, kteří mají zaplacený místní poplatek za 

http://www.pozlovice.cz/projekty/2015/strategiedotaznik.pdf
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provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na základě 
výzvy odpovědné osoby musí každý, kdo ukládá odpad, 
předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský 
průkaz).
 Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty 
mohou na OC ukládat odpady jen na základě samostatné 
smlouvy.
 Žádáme občany, aby svůj odpad přiváželi do 
OC  již roztříděný, rozebraný, upravený dle jednotlivých 
druhů odpadu. V případě potřeby mají  občané  výjimečně 
možnost, na základě dohody s odpovědnou osobou, využít 
nářadí pro účely roztřídění nebo rozbití či rozebrání 
případného odpadu, umístěného v areálu sběrného dvora. 
Tato možnost bude povolována pouze v opodstatněných 
případech. Při této činnosti si každý občan zodpovídá za 
svoji bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 Provoz a podmínky ukládání odpadu OC stanovuje, 
kromě zákonných předpisů, Provozně manipulační řád 
„Odpadové centrum Pozlovice“, který schválil Krajský 
úřad – Zlínský kraj, odbor životního prostředí. Tento řád 
je nutné dodržovat,  jeho porušení může být pokutováno v 
řádu statisíců korun.

 Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají 
na OC zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté 
odpady se stávají majetkem Městyse Pozlovice, který je 
předává smluvním oprávněným firmám k dalšímu využití a 
recyklaci. 
 Pro provoz OC a případné další zhodnocení 
odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit 
před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu 
na OC. Umístění odpadu na OC  je přesně stanoveno do 
určených prostor a připravených kontejnerů, vaků, klecí 
nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.
 Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny 
obsluhy OC a 
obsluze sběrného 
dvora sdělit základní 
identifikační údaje 
osoby odevzdávající 
odpad a odhadem i 
jeho množství pro 
závaznou evidenci 
odpadů na OC. 
Obsluha rozhoduje, 
který odpad přijme 
a který nepřijme.

 Pamatujte, prosím, na to, že zpracování a skládkování 
odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění 
odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat 
k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme 
muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může 
obec získat další prostředky na celý systém provozování 
odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s 
odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání 
přírodu a životní prostředí pro další generace.

A jaké odpady lze do odpadového centra  přivézt?
• Objemový odpad z domácností
Nábytek, matrace, koberce, linolea, sádrokarton,  to 
znamená velkoobjemový odpad, který se s ohledem na své 
rozměry nebo hmotnost nevejde do sběrné nádoby umístěné 
u svého obydlí (popelnice 110 litrů)
• Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (zeleň)
Tráva, listí, větve (větve před uložením do kontejneru 
musí být pořezány na menší kusy), spadané ovoce a listí, 
organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce a 
zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné. 
Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a 
přípravy jídel apod.
• Nebezpečné složky komunálního odpadu
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), 
kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v 
domácnostech. Dále je možné odevzdat  textilie a obaly 
znečištěné těmito látkami, znečištěné sklo a keramika, 
olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené 
chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev, 
plastové nádoby od olejů a postřiků, upotřebené oleje, staré 
léky, kosmetika, baterie a akumulátory, zářivky (lineární 
i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozor! Obyčejné 
žhavené žárovky vyhazujte do popelnice!
• Papír
Noviny, časopisy, obalový papír, knihy, školní sešity 
(naopak do papíru nepatří provázky, krabice od mléka a 
džusů potažené umělohmotnou folií tzv.tetrapaky, mastný 
papír, obaly z umělé hmoty). Kartony musí být rozdělané 
a poskládané !!
• Nápojové kartony - tetrapaky
Krabice od mléčných výrobků, džusů, vína apod. Nápojové 
kartony je nutné před odložením vypláchnout a stlačit.
• Železo a barevné kovy
Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, 
kování, armatury, plechovky, příp. výrobky, které obsahují 
kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, 
nářadí, kabely, železný šrot, hliník, mosaz, měď apod.
• Sklo barevné a sklo bílé
Láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo, sklenice 
od kompotů. Do kontejneru je nutné ukládat sklo zbavené 
příměsí, hlavně kovů a plastů (uzávěry).
• Plasty
Duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od 
nápojů, pochutin, kosmetických přípravků, pracích, 
čistících a avivážních prostředků, kelímky, vědra, nádoby 
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a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů, plastové 
části hraček, foliové materiály - tašky, pytle apod. Nádoby 
od poživatin, pochutin a různých přípravků musí být zhruba 
omyté, aby nedocházelo k hnití zbytku obsahu.
• Ojeté pneumatiky – osobní vozidla
Pneumatika musí být oddělena od kovového disku. 

 Výše uvedené druhy odpadů ukládá občan 
bezplatně v rámci zaplaceného místního poplatku.

 Dále upozorňujeme občany, že OC je i místem 
zpětného odběru použitého elektrozařízení, to znamená, 
že každý občan neboli spotřebitel má možnost předání 
použitého elektrozařízení ke zpětnému odběru. Zde opět 
platí pravidlo, že občan předává použité elektrozařízení 
odpovědné osobě OC a použité elektrozařízení musí být 
však kompletní. V opačném případě se nejedná o zpětný 
odběr použitého elekktrozařízení, ale již o odpad. Od 
podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímají pouze 
výrobky určené ke zpětnému odběru.

 Příklady použitého elektrozařízení - všechny 
druhy elektrických a elektronických zařízení používaných 
v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, 
televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, 
fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, 
mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, 
fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy, zářivky 
a výbojky  a další.
 POZOR!!! Elektrospotřebiče musí být kompletní! 
Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich 
„vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor 
apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič 
odmítnout. Zpětný odběr použitého elektrozařízení je 
bezplatný.

A jaké odpady lze do odpadového centra  přivézt   
v omezeném množství?

• Zemina
přiměřené množství 0,25 m3/č.p./rok (cca 4 x stavební 
kolečko)
• Stavební suť 
Přiměřené množství 0,25 m3/č.p./rok (cca 4 x stavební 
kolečko). Stavební suť musí být bez příměsí, v opačném 
případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle 
pokynů obsluhy.

• Dřevěný odpad  
Nábytek (dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.)   
musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky, max.    
zbaven ocelového kování (kliky, závěsy „klavírové“, 
„nůžkové“ apod.) z důvodu max. využití kapacity  
velkoobjemového kontejneru. Dřevěný materiál musí být 
čistý, bez jakýchkoli příměsí!!!
Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené 
dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod. Oddělené 
dřevo ke štěpkování (větve do tlouštky 80 mm, ořezy z 
živých plotů). Při velkém množství dřevního odpadu je 
možné objednat štěpkování na vlastním pozemku.
Odběr výše uvedeného množství materiálu je bezplatný.

A jaké odpady nelze do odpadového centra přivézt?
• Stavební odpad
Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební 
nebo demoliční činnosti, patří sem především stavební suť, 
výkopová zemina, ale i střešní krytiny, eternit, podlahoviny, 
okna, rozvody, sanitární keramika (záchodové mísy, 
umyvadla, vany) stavební dřevo atd. Stavební odpad není 
podle zákona a obecně závazné vyhlášky komunálním 
odpadem a tudíž si každý producent musí jeho odvoz a 
využití, popřípadě odstranění v souladu se zákonem o 
odpadech zajistit sám na vlastní náklady.
 Služby městyse Pozlovice s. r. o. Vám zajistí po 
dohodě v případě potřeby  při Vaší stavební či demoliční 
činnosti zapůjčení, přistavení a přepravu velkoobjemových 
kontejnerů na registrovanou skládku za úplatu.
 V případě nejasností, dotazů a podobně, neváhejte 
a navštivte nás, příp. volejte na telefon 731 011 227 nebo 
775 002 252.
 POZOR!!! Je přísně zakázáno dovážet stavební 
odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové 
trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na 
vlastní náklady oprávněnou  certifikovanou firmou.
 Každý návštevník odpadového centra je povinen 
dodržovat Provozní řád Odpadového centra a pokyny 
obsluhy.

Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené 
prostory a před bránou Odpadového centra  

v Pozlovicích, ul. Ludkovická pod pokutou 15 000 Kč.

Co recyklujeme aneb co nepatří do popelnice
• Velké spotřebiče
pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké 
ventilátory, klimatizace a další 
• Chlazení
chladničky, mrazničky a další
• Střední spotřebiče
vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, 
ohřívače vody a další
• Malé spotřebiče
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, váhy, ventilátory, 
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ANO: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, 
tabulové sklo

NE: sklo s drátěnou vložkou, automobilová skla, televizní 
obrazovky, PC monitory, plexisklo, zrcadla, keramika a 
porcelán, žárovky, výbojky a zářivky 

SKLO - co do tříděného skleněného odpadu patří a co ne:

ANO: vymyté nápojové kartony od džusů, mléka nebo 
vína (jedná se o tzv. krabicové nápojové kartony)

NE: ostatní znečištěné obaly papíru, skla nebo plastů  
a ani jiné obaly  

NÁPOJOVÉ KARTONY - co do tříděného odpadu z nápojových kartonů patří a co ne: 

ANO: obalové láhve z plastů - PET láhve, folie všech 
druhů a barev, igelitové sáčky, tašky, pytle, plastové 
přepravky všech druhů a barev, duté obaly a kelímky

NE: láhve a nádoby od nebezpečných látek (olejů,     
chemikálií, barev apod.), novodurové trubky, bakelit, 
plexisklo, molitan, výrobky z PVC - podlahové krytiny 
(lino apod.)

PLASTY - co do tříděného plastového odpadu patří a co ne: 

ANO: noviny a časopisy, kancelářský papír, sešity, 
balicí papír, reklamní letáky, knihy, prospekty, katalogy,  
krabice, karton, lepenka 

NE: použité pleny a hygienické potřeby, mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, úhlový (kopírovací), 
povoskovaný papír, nápojový karton (obaly od mléka a 
jiných nápojů, sbírá se do samostatných nádob)

PAPÍR - co do tříděného papírového odpadu patří a co ne:

KOMUNÁLNÍ ODPAD - co do komunálního odpadu patří a co ne: 

ANO: odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co 
je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly 
od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, keramika, 
popel, zbytky masa a kostí apod., použité pleny a 
hygienické potřeby.

To jsou vlastně  

jediné druhy odpadů,  

které byste měli vyhazovat  

do koše na odpadky  

a poté do popelnice  

před vaším domem.

NE: stavební odpad (suť), horký popel, zemina, tráva, 
zemina, tráva, hnůj, uhynulá zvířata, tekuté látky a 
zápalné látky
• papír (noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy, 
prospekty, krabice, kartony apod.)
• sklo (láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy - tabulové sklo)
• plasty (obalové láhve, nápojové láhve - PET, folie 
všech druhů a barev, igelitové sáčky, tašky, pytle, plastové 
přepravky, duté obaly a kelímky, polystyren)
• sklo s drátěnou vložkou
• automobilová skla
• elektrospotřebiče, elektroodpad, ani jejich části 
(televizní obrazovky, monitory, PC, zářivky, výbojky)
• láhve a nádoby od nebezpečných látek (olejů, 
chemikálií, barev apod.)

kávovary, fény, holící strojky, masážní strojky, šicí stroje 
a další 
• Nářadí
hobby, dílna – vrtačky, pily, hoblíky, brusky, frézky, kladiva, 
pájky, svářečky, čerpadla, kompresory a další 
• Zahrada
sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůžky na 
živý plot a další 
• Všechny druhy televizních přijímačů 
• Ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství  
video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, 

magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, 
videokamery, digitální a analogové fotoaparáty, elektrické a 
elektronické hudební nástroje, všechny druhy počítačových 
monitorů, ostatní zařízení výpočetní techniky, počítače, 
notebooky, myši, klávesnice, telefonní přístroje, klasické, 
bezdrátové i mobilní, faxy a záznamníky, tiskárny, malé 
stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry, včetně 
ovladačů, elektrické hračky.

Aby elektrozařízení mohla být recyklována, je nutné je 
odevzdávat na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu.
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Mgr. Přemysl Janeček, ředitel ZŠ PozloviceŠkolní rok 2015/2016 v ZŠ Pozlovice
 Po dvou měsících naplněných sluníčkem a 
odpočinkem usedli žáci 1. září opět do školních lavic, čímž 
začalo jak pro ně, tak pro pedagogy deset měsíců učení 
a pilné práce. Pro zpříjemnění a zlepšení zázemí školy 
znamenaly letní měsíce pro školu opět období rekonstrukce. 
Hlavním cílem bylo zrekonstruovat vstupní chodbu do 
školy. Dále byly nově vymalovány některé učebny, které 
nyní září novotou.
 Co se týká novinek ve vzdělávacím procesu, tak 
v novém školním roce 
2015/2016 čekají na žáky 
změny především ve výuce 
anglického jazyka. Nově 
bude na naši školu docházet 
rodilý mluvčí z Velké 
Británie a cizojazyčná 
výuka bude dále podpořena 
postupným zaváděním 
metody CLIL (Content 
and Language Integrated Learning neboli obsahově a 
jazykově integrované vyučování). O metodě CLIL se 
dá ve zkratce říct tolik, že je to zavádění prvků, různých 
aktivit, bloků či celé hodiny vedené v anglickém jazyce 
do ostatních předmětů než cizojazyčných. Dále škola 
zažádala o projekt v rámci výzvy č. 57 vyhlášené MŠMT. 
Tento projekt podporuje výuku anglického jazyka formou 

blended learning (kombinace standardní prezenční výuky a 
e-learningu) a navíc zajistí pedagogům další vzdělávání pro 
podporu jejich dovedností v aj. 
 Z hlediska organizace a informovanosti o dění ve 
škole nastane další změna, kterou by měli ocenit především 
rodiče. Novinkou je zavedení programu „Školaonline“, 
díky kterému budou moci rodiče sledovat aktuální dění 
ve škole pomocí webu či aplikace pro mobilní telefon. 
Kromě novinek se samozřejmě budeme snažit pokračovat 

v organizaci zaběhnutých 
akcí, spolupráci s místními 
spolky, zřizovatelem a 
především rodiči. 
 Do nového školního 
roku vstupuje škola 
s obměněným 
pedagogickým sborem. 
Novým kolegům přeji 
hodně sil a spokojenosti 

při práci jak ve vzdělávacím, tak ve výchovném procesu. 
Na závěr bych chtěl popřát všem našim žákům a zvláště 
prvňáčkům úspěšný start do nového školního roku. Rodičům 
i pedagogům pak přeji hodně optimismu, trpělivosti, 
nadhledu a pochopení a především dobrou vzájemnou 
spolupráci a úspěšný celý školní rok.

Daniela  Linhartová, ředitelka MŠ PozloviceŠkolní rok 2015/2016 v MŠ Pozlovice

 „Máme babí léto!“ – zní  ve zcela zaplněných 
třídách mateřské školy. Děti nosí do školy na výstavu nebo 
další zpracování šípky, jeřabiny, kaštánky, bukvice, kůru 
stromů, houby a ze zahrad aktuální plody podzimu – jablka, 
hrušky, švestky, hrozny, lískové oříšky, ořechy... Tohle, i 
mnohem více, nám nabízí v hojné míře příroda a zahrady v 
Pozlovicích.
 Naše  děti  vše vidí, cítí, prožívají a poznávají vše, 
co je obklopuje. Tímto  se také  učí mít rády  místo, kde žijí.
 Je konec září a život v mateřské škole se začíná po 
velkém dobrodružství prázdnin stabilizovat. Je nás hodně 
– rovných 80 :-). Děti ve třech třídách utváří nové skupiny, 
navazují se nová přátelství a sžívá se tak nové společenství 
se všemi v mateřské škole.
 V červnu se s MŠ rozloučila paní učitelka Jarmila 
Malaníková, z paní učitelky Moniky se stala mladá paní 
Lovecká a v září nastoupila mezi nás, ostřílené, paní 
učitelka Petra Varaďová.

Pro Vaši informaci a přehled:
- Rybičková třída – 26 dětí - paní učitelky Dana Hetmerová 
a Petra Varaďová
- Motýlková třída – 27 dětí - paní učitelky Bc. Blanka 
Novosádová a Daniela Linhartová
- Ptáčková třída – 27 dětí - paní učitelky Hana Fučíková a 
Mgr. Monika Lovecká
 Hezky, čistě, voňavě a vždy s úsměvem  uklízí 
školku p. Marcela Miklasová a p. Eva Coufalíková.
 Pod dohledem vedoucí školní jídelny p. Romany 
Kubáčkové vaří zdravá a chutná jídla paní kuchařky Hana 
Šerá a Dana Matulíková.
 Do tohoto školního roku přeji pohodu, klid, 
radost z dětí a tvořivou atmosféru všem - dětem, rodičům, 

zaměstnancům, přátelům a sponzorům školy.

Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Minulý školní rok navštěvovalo naší mateřskou školu ve 
třech třídách 76 dětí.
 Mateřská škola pracovala podle vlastního ŠVP 
Barevný svět očima dětí a podle ekologického projektu: 
Země – já tady chci žít!
 Během celého školního roku proběhly všechny 
naplánované akce:
 Pásmem písní, básní a tanečků s názvem Barevné 
korálky jsme společně oslavili 30 let zprovoznění nové 
budovy mateřské školy. Zároveň probíhala i výstava 
dětských výtvarných prací v multifunkčním centru;
 Výuka „Oxford angličtinky“ v ptáčkové třídě pod 
vedením paní učitelky Jarmily Malaníkové;
 Zahradní slavnosti - Dýňová a Loučení s předškoláky, 
tvořivé dílničky, mikulášská nadílka, průvod a rozsvěcování 
vánočního stromu, loutkové, maňáskové představení a 
kouzelník, tvořivé setkání se seniory, návštěva farmy na 
Petrůvce, školní karneval, besídky ke Dni dětí, výlet  do 
KOVOZOO  ve Starém Městě s ekologickým zaměřením, 
dopravní hřiště a další.
 Podařilo se nám od ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy získat finanční prostředky ve výši 37.000,- Kč 
na projekt Logopedie.
  
  Děkujeme všem sponzorům, pomocníkům a 
pomocnicím při spoluorganizování všech těchto aktivit. 
Každá pomocná ruka, finanční nebo materiální pomoc je 
velmi vítána. Odměnou je radost a  šťastný smích dětí. A to 
je hodně.
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 Roman HlavičkaŠachový oddíl TJ Sokol Pozlovice

 Letošní šachovou sezonu čeká náš šachový klub  
TJ Sokol Pozlovice velká výzva, protože nám odešla téměř 
polovina základní sestavy.  Hosté Milan Janček a Ludvík 
Procházka se vrací do Slavičína  a šachový mistr Ladislav 
Mikulčík  přestoupil do Uherského Brodu. Určitě je to pro 
náš oddíl velké oslabení, ale i přesto bych chtěl jménem 
všech našich šachistů Laďovi Mikulčíkovi poděkovat 
za dvouleté působení v našem klubu. Přejeme mu hodně 
úspěchů v jeho novém šachovém působišti.  

 Domnívám se, že přes všechny peripetie a 
komplikace se nám podařilo sestavit celkem dobrý  a zkušený 
tým, který bude schopen důstojně reprezentovat Pozlovice 
v krajské šachové soutěži. Osa týmu zůstává stejná – 
Miroslav Krajíček, Zbyněk Kudera, Roman Hlavička, René 
Lekeš, Šárka Valešová, Jaromír Roubalík a Kamil Dostálek. 
Úplným nováčkem a příjemným překvapením je  Aleš 
Bětík, který má velký prostor i talent se neustále  zlepšovat 
a stát se tahounem našeho týmu. Na soupisku zařadíme 
i ostatní mladé a nadějné šachisty našeho klubu, kteří se 
mohou v tomto školním roce zúčastnit mládežnických 
turnajů v rámci soutěží Grand prix Zlínského kraje.

 Na hostování k nám přichází kandidát mistra Karel 
Vlach z DDM Praha. V minulosti hrál i první ligu ve Zlíně 
a také v Bohemians Praha. Dále nám vypomohou zkušení 
hráči a zároveň naši kamarádi z Valašských Klobouk a 
Horní Lhoty - Radim Orsák, Petr Jakubál, Lubomír Žáček 
a Jurij Goša. Jelikož v každém zápase mohou nastoupit 
(podle pravidel) jen tři hosté, bude záležitostí převážně 
našich hráčů, jakých výsledků budeme dosahovat.
 Věříme však, že opět dosáhneme umístění v horní 
polovině tabulky a i nadále se v Pozlovicích bude hrát 
krajská šachová soutěž.

Los Zlínské krajské šachové soutěže 2015/2016  
pro ŠO TJ Sokol Pozlovice  

( tmavé řádky znázorňují zápasy venku ):
kolo datum družstvo

1. 18.10.2015 ŠO TJ Zborovice A
2. 8.11.2015 Spartak Uherský Brod
3. 22.11.2015 ŠK Staré Město F
4. 6.12.2015 SK Boršice B
5. 10.1.2016 Slavia Kroměříž D
6. 24.1.2016 TJ Dolní Němčí A
7. 7.2.2016 TJ Fatra -Slavia Napajedla B
8. 21.2.2016 ŠK Staré Město E
9. 13.3.2016 TJ Vlčnov A

10. 3.4.2016 ŠO Kunovice A
11. 17.4.2016 TJ Bojkovice

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Když jsem se ve svém posledním příspěvku zmínil 
o počasí, že zima vlastně zimou ani nebyla, byla tím míněna 
absence sněhových nebo děšťových srážky. A tento trend 
počasí pokračoval i celé jaro a vyvrcholil v letních měsících 
dlouhodobým, až nesnesitelným vedrem, atakujícím 
čtyřicítky beze srážek.
 A jelikož období jara a léta je pro hasiče hlavně 
o soutěžích, tak každý tým si měl z čeho vybírat. Žáci 
a dorostenci se zúčastnili např. soutěží v Šarovech, 
Řetechově či velmi oblíbených nočních kláních v Loučce 
a v Záhorovicích. Nechyběl ani další ročník dětské soutěže 
„O pohár hotelu Vega“. Družstvo mužů absolvovalo celkem 
pět klání zařazených do tzv. pivní ligy. Hlavní soutěž všech 
týmů na jednom místě se uskutečnila 9. 5. na fotbalovém 
hřišti v Pozlovicích, kde v rámci okrsku obsadili mladší 
žáci 4. místo,  dorostenci 1. místo a muži 5. místo ve svých 
kategoriích. Samozřejmostí jsou i akce kulturního rázu, 
jako tradiční stavění máje a koncem května jeho kácení. 
Letos jsme také vypomáhali s organizováním oslav v rámci 
otevření zrekonstruované Jurkovičovy aleje. Se základní 
školou jsme za použití naší techniky zpříjemnili žákům 
rozloučení s končícím školním rokem. A ani letos jsme 
nechyběli na každoroční hasičské pouti v Provodově – 
Maleniskách.
 Největším strašákem letošního léta bylo nekonečné 
sucho a horko a v celé republice zuřící rozsáhlé polní a lesní 
požáry. I když se našemu katastru požáry vyhnuly, přece jen 
jsme museli u dvou případů zasahovat. Nejprve nás vyslalo 

operační středisko 21. 3. v 14:09 hodin do Luhačovic nad 
Aloisku, kde pravděpodobně majitel pozemku neohlídal 
pálení rostlinných zbytků při větru a oheň se rozšířil na 
travní porost a blížil se k lesu. O hodně horší situace se 
řešila 6. 7. v lese mezi Březůvkami  a Pradliskem. Těsně 
před polednem, přesněji v 11:39 hodin nám SMS zpráva 
oznámila požár lesa a již při cestě na místo nám bylo 
jasné, že to nebude jednoduché. Požár v nejvyšším místě 
kopce, velmi obtížná přístupová cesta a nutnost dálkové 
dopravy vody na hasení zasažené plochy o rozloze cca 500 
m2 dala zabrat nejen hasičům. Celkem 3 cisterny včetně 
naší byly při zásahu poškozeny a po návratu na základnu 
byla odstavena z výjezdu a následovala asi týdenní oprava 
poškozených částí. Po provedení servisu se vrátila zpět 
do výjezdu. Cisterna byla hojně využívána pro zálivku 
nově vysázených stromků a zeleně v obci a přehradě, se 
kterou jsme obci vypomáhali. Také jsme prováděli kropení 
fotbalového hřiště.
 Letošní léto nám ukázalo ještě jeden problém. 
Vzhledem k dlouhodobému suchu beze srážek a 
nepříznivému stavu vodních zdrojů byl vyhlášen zákaz 
odběru vody ze všech vodních ploch a toků. Jediným 
volným zdrojem tak zůstala podzemní požární nádrž, která 
ovšem není schopná pokrýt v takové situaci i potřeby obce 
při zachování nutné rezervy pro zásah. Pomalu se tak začíná 
v úvahách řešit výstavba nové nádrže pro zvýšení rezervy 
vody pro zásahy nebo například zálivku v obci.
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2015
Alois Procházka Antonína Václavíka 140 70 let

Marie Glombíčková Nivy 187 70 let

Marta Hrabalová Hlavní 182 70 let

Marcela Surá Nivy II. 281 70 let

Ludmila Dolinayová Pozlovice 107 70 let

Milan Lahoda Antonína Václavíka 459 70 let

Alois Bětík Leoše Janáčka 201 70 let

Ludmila Vávrová Nivy II. 285 75 let

Věra Mališková Hlavní 57 80 let

Emilie Šnajdarová Leoše Janáčka 199 81 let

Rudolf Hájek Nivy 218 81 let

Eliška Sedlářová Hlavní 239 81 let

Anna Bednaříková Hlavní 49 81 let

Jarmila Hanousková Ludkovická 245 82 let

Drahuše Barvíková Ludkovická 375 83 let

Ludmila Janíková Hlavní 303 85 let

Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 87 let

Miroslav Coufalík Koryta 231 88 let

Věra Grimesová Antonína Václavíka 140 89 let

František Máčala K Přehradě 146 89 let

Anděla Mikulcová Hlavní 55 93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Sára Lejsková                                Nivy I. 260
Linda Bednářová                     Pod Větrníkem 93
Martin Novosád                    Leoše Janáčka 196
Jan Švejda                                  Hlavní 48

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Václav Melichar Za Potokem 9 67 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 95 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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.

○  23. října 
  Divadelní představení –  
  ochotníci z Halenkovic 
●  8. listopadu 
  Svatomartinské hody 
○  13. listopadu 
  Posezení pro seniory 
●  21. listopadu 
  6. Medový den 
○  27. listopadu 
  Rozsvěcování vánočního  
  stromu 
●  2. prosince 
  Vítání občánků

Společenské akce

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

Kulturní komise Městyse Pozlovice 
Vás srdečně zve na 

PŘÁTELSKÉ 
PŘEDVÁNOČNÍ 

POSEZENÍ 
Kdy: V pátek 13. listopadu 2015 od 18.00 hod. 

Kde: Víceúčelový sál městyse Pozlovice 

Přijďte si popovídat s přáteli. K poslechu, zpěvu a tanci bude hrát 
harmonikář p. Bláha. 

Občerstvení zajištěno.       Těšíme se na Vás. 

 


