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Vážení spoluobčané,
když nedávno proběhly několikrát celkem brzy po 
sobě změny programové skladby v naší kabelové 
televizi, tak jsem v prvním okamžiku zanadával, 
že zase musím přelaďovat všechny televizní 
přijímače, které máme doma. Ale taky mě napadlo 
udělat si takovou svoji malou soukromou statistiku. 
Napočítal jsem, že kabelovka nám dnes 
nabízí celkem 41 různých televizních 
programů. Když jsem si je roztřídil, došel 
jsem k výsledku, že jen 6 z nich sleduji 
pravidelně nebo často, dalších 9 jen občas 
a zbývajících 26 jen velmi zřídka nebo 
spíše vůbec nikdy. To mi připomnělo 
občasné pivní debaty na téma „proč tady 
za ty peníze nemáme víc televizních 
programů“. Já si opravdu nemyslím, že 
jich máme málo. Stejně jako mnozí jiní i já občas 
provozuji oblíbenou sportovní disciplínu „skákání po 
televizních kanálech“, která i přes širokou nabídku 
nakonec mnohdy končí konstatováním „zase tam 
není nic zajímavého“ a následným použitím jednoho 
z nejlepších vynálezů civilizace – vypínače. Podobně 
to občas dopadne u internetu, přestože tam je nabídka 
nejrůznějších zajímavostí ještě o hodně širší. To je 
pak nejlépe si prostě sednout s rodinou nebo přáteli 
ke kávě či skleničce vína nebo vyrazit na procházku 
než si nechat mozek jen pasivně zaplavovat přívalem 
nejrůznějších a často nekorektních či zcela zbytečných 
informací. Přiznám se, že přesto, že mně by televize 
chyběla, dnes už chápu lidi, kteří v dnešní době 
televizi doma nemají a prý jim vůbec nechybí.
 Už jen asi několik nejstarších lidí si 
dnes možná pamatuje začátek 
pravidelného rozhlasového vysílání, 
tehdy nazývaného „radiofonie“ 
nebo anglicky „broadcasting“, v 
Československu v roce 1923 jako 
v jedné z prvních evropských zemí. 
Dlouho vysílala jen jedna jediná 
stanice a všichni tím byli nadšeni… 
 Mimochodem - pamatujete 
si ještě, že i jen pro poslouchání 
rozhlasu bylo dříve potřeba získat od úřadů povolení? 
Mám mezi svými archiváliemi z pozůstalosti MUDr. 
Viléma Vignati, luhačovického lázeňského lékaře, 
hudebníka, nadšeného fonoamatéra a také technicky 
velmi zdatného radioamatéra, „Koncesi na zřízení, 

udržování a provozování přijímací radiofonní stanice“ 
vydané v roce 1927 Poštovním úřadem v Přerově jeho 
otci. A stejně tak ještě v roce 1955 vydal Poštovní úřad 
v Luhačovicích samotnému MUDr. Vignati „Povolení 
ke zřízení a provozování rozhlasové přijímací 
stanice“.  
 Daleko více lidí si pamatuje začátek 

pravidelného televizního vysílání v naší 
zemi v roce 1954 po tři dny v týdnu  
a každodenně pak od roku 1958. To jsme 
ovšem pořád mohli sledovat jen jeden 
televizní program. Druhý program začal 
v Československu vysílat až v roce 1970. 
A zase byli všichni nadšeni z rozšíření 
nabídky už na dva (!) programy. Ale 
chtěli jsme víc programů – a taky víc 
informací odjinud než jen těch oficiálních 

od všeovládající strany s vedoucí úlohou - a tak jsme 
nelenili, vyráběli si televizní antény doma a lozili 
po střechách hledajíce lepší místo třeba pro příjem 
„Vídně“.
 Pak už začal technický pokrok zrychlovat. 
Přišly počítače, video, satelity, plazmové a LCD 
televize, DVD a také internet – dnes už všudypřítomný 
nejen v počítačích, ale i v telefonech a v televizních 
přijímačích. Trávíme u toho všeho hodiny a hodiny 
jak v práci, tak i doma, máme možnost sledovat 
stovky televizních programů a topíme se v záplavě 
informací. Víme, co se před pár minutami stalo na 
druhém konci světa – ale často nevíme, co se před 
týdnem stalo u sousedů, ve vedlejší ulici nebo na 
druhém konci naší vesnice. Nemá smysl pokládat 
si otázku, zda je to normální, protože normálním se 

stává to, co dělá většina. Spíše je na 
místě se ptát, je-li to tak rozumné.
 Ale dost nostalgických vzpomínek 
a hlubokomyslných úvah. Pomalu 
ale snad už jistě končí zima a blíží 
se jaro. A proto vyžeňte sebe i své 
děti od počítačů, herních konzolí 
a televize, obujte pohorky nebo 
osedlejte bicykly, koloběžky  
a kolečkové brusle a vyrazte mezi lidi 

a do přírody. Tam určitě taky uvidíte mnoho pěkného 
a uslyšíte mnoho zajímavého.
 Přeji vám krásné jaro.

      Ing. Luděk Kolařík
zastupitel městyse Pozlovice
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Připravované investiční akce 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH NÁKLADŮ  
NA PROJEKTY

Rozpočet  
[Kč]

Dotace  
[Kč]

Zdroj
Vlastní zdroje 

[Kč]

Hřiště MŠ Pozlovice 486.880 340.000 PRV MMR 146.880
Rekonstrukce MK Nivy 2.151.047 1.000.000 PRV MMR 1.151.047
Modernizace infrastruktury  
u Luhačovické přehrady

2.473.758 1.236.876 CDV MMR 1.236.882

Rekonstrukce povrchu víceúčelového 
hřiště

743.000 446.000 MŠMT 297.000

Modernizace školní družiny 1.140.322 570.000 PRV ZK 570.322
Radary 173.334 85.000 Besip ZK 88.334
Oprava hřbitovní zdi 1.000.000 700.000 MZe 300.000
Hasičské auto 900.000 450.000 MV ČR 450.000

Celkem 9.068.341 4.678.876  4.389.465

Stručný popis akcí:

•Rekonstrukce MK Nivy
jedná se o celkovou opravu místní komunikace v délce 
485,5 m  a chodníků včetně sjezdů o celkové délce 499 m.
•Modernizace infrastruktury u Luhačovické přehrady 
modernizace stávajících objektů WC  u hráze a v zátoce 
přehrady, informační altán včetně  8 ks infopanelů, mobilní 
e-průvodce, tištěné propagační infoletáky.
• Modernizace školní družiny
sociální zařízení, zdravotechnika, elektroinstalace,  
osvětlení, zásuvky, podlahy, malby.

• Oprava hřbitovní zdi
oprava cca 30 m zdi, která vykazuje havarijní stav.
• Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště 
výměna dosluhujícího umělého povrchu za nový vč. úpravy 
podkladu.
• Hřiště MŠ Pozlovice
výměna nefunkčních hracích prvků v zahradě MŠ.
• Hasičské auto
pořízení vícemístného vozidla pro potřeby spolku hasičů.
• Radary
pořízení 2 ks radarů na měření rychlosti projíždějících 
vozidel  s cílem zajistit maximální bezp. silničního provozu.

Ing. Stanislav Jurák

Ing. Stanislav JurákRekonstrukce místní komunikace  -  ulice Nivy
 Další místní komunikace (která je již na hranici 
životnosti), zařazená do dlouhodobého plánu obnovy, se  
snad dočká  v letošním roce generální opravy, je místní 
komunikace (MK) v ulici Nivy. 
 Jedná se o úsek ,  který je souběžný se silnicí III/4922, 
od křižovatky k fotbalovému hřišti po křižovatku  ulice  
V Dražkách. Obsluhuje jednak zahustěnou levostrannou 
individuální zástavbu rodinných domů , tak i  pravostrannou 
zástavbu řadovými domy v ulicích Nivy I, Nivy II, Nivy III.  
Komunikace je frekventovaná, přístupová ke sportovnímu 
areálu.
 Projekt na rekonstrukci  MK vč. dořešení 
majetkoprávních vztahů, obstarání nezbytných vyjádření  
a dokladů, získání stavebního povolení, finančního 
zajištění) a následně k realizaci s možností finanční podpory 
Zlínského kraje, byl vypracován na přelomu let 2014-15. 
 Smyslem  rekonstrukce  je především sjednocení 
šířky vozovky na 5,0 m v celém řešeném úseku, nové 
obrubníky, odvodnění s napojením na děšťovou kanalizaci, 
obnova živičných vrstev, celková rekonstrukce chodníků  
s šířkovou úpravou na 1500 mm vč. nové zámkové dlažby. 

Mimo projekt se uvažuje s výměnou světelných zdrojů 
veřejného osvětlení odpovídající ČSN.
 

Členění stavby:  Vzhledem k rozsahu stavebních prací  
v závislosti na postupné realizaci jsou navrženy objekty: 
SO 101 – Úprava místní komunikace, SO 101 – Chodníky, 
SO 101 – Parkoviště, SO 101 – Sadové úpravy
 Realizaci  získala ve výběrovém řízení firma 
Commodum, spol. s. r.o. Valašská Bystřice.
 Zahájení výstavby (předpoklad) – 2.5.2016, 
ukončení stavby –  15.7. 2016
 Financování je zajištěno z  rozpočtu Městyse 
Pozlovice a případné dotace ZK. Cena díla : 3 009 234,- Kč 
(bez DPH) , dotační příspěvek ze ZK : požádáno o 1 mil. Kč 
(zatím neschváleno) .
 Stavební práce budou probíhat za provozu při 
snížené rychlosti, příp bude omezen průjezd či průchod  při 
pokládce živice . Náhradní trasa bude vedena po ul. Hlavní, 
A.Václavíka. Prosíme všechny o respektování prací na 
staveništi. 

Základní technické údaje MK Nivy

celková délka místní komunikace 485,5 m

šířka vozovky 5 m

celková plocha úpravy MK 2 664 m2

celková délka chodníků 499 m

šířka chodníku 1,5 m

plocha chodníků včetně sjezdů 908 m2

terénní a sadové úpravy 680 m2

 Kromě  průběžných 
oprav a údržby majetku Městyse 
Pozlovice jsou v následujícím 
období připravovány další 
investiční akce.  Podrobněji se 
jimi zabývalo únorové  jednání 
zastupitelstva, které  zároveň 
schválilo připravenost a podání 
žádostí o dotační příspěvek.  
K realizaci se přistoupí 
převážně po získání příspěvků.
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Události v průběhu I. čtvrtletí 2016 ve zkratce Ing. Dušan Richter

 K anketě k výstavbě prodejny potravin v Pozlovicích se 
vyjádřilo 191 občanů, pro 178, proti 13. Na ploše nabídnuté 
pro stavbu v ul. Nivy brání výstavbě stanovisko vlastníků 
sousedních nemovitostí.
 Byly podány žádosti o dotace z Programu rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj: Rekonstrukce 
místní komunikace Nivy,  Modernizace WC přehrada, 
Výměna průlezky v zahradě MŠ
 V sobotu 9.1.2016 proběhla na území Pozlovic 
Tříkrálová sbírka. V Pozlovicích bylo vybráno 45 862 Kč, 
v obvodu Luhačovic celkem 332 050 Kč.
 Ve čtvrtek 14.1. se zaměstnanci Městyse Pozlovice 
zúčastnili veletrhu cestovního ruchu RegionTour Brno 
2016.
 Na kuželně v Luhačovicích se konalo Mistrovství 
Zlínského kraje v kuželkách. V kategorii seniorek si krajský 
titul vybojovala Hana Krajíčková.
 Byly zpracovány monitorovací zprávy k projektům: 
Stezka zdraví, Jurkovičova alej, Centrum II. 
 V sekretariátu ÚM Pozlovice proběhlo malování  
a výměna koberců.
 V úterý 19. 1. 2016 proběhl v ZŠ Pozlovice zápis dětí 
do 1. třídy. Do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 
bylo přijato 19 dětí.
 Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla 
podána žádost o dotaci na výměnu povrchu víceúčelového 
hřiště u MŠ Pozlovice.    
 V průběhu týdne probíhaly průzkumy firmy CityUpgrade 
s.r.o. ke zpracování studie rozvoje Městyse Pozlovice.
 Připravujeme žádost o podporu na pořízení radarových 
měřičů rychlostí u MŠ a ZŠ Pozlovice z programů BESIP 
ZK 2016.
 Starostka se zúčastnila konference „Bezpečné Česko“ 
pořádané Zlínským krajem, kde byla prezentována možná 
rizika pro obyvatelstvo v následujícím období.
 Probíhají inventury majetku Městyse Pozlovice a Služeb 
městyse Pozlovice s.r.o. 
 Na realizaci stavby „Pozlovice - rekonstrukce místní 
komunikace Nivy“ byla podepsána smlouva o dílo se spol. 
Commodum s.r.o., cena díla 3 641 173 Kč, předpokládaný 
termín zahájení prací - květen 2016. 
 Na veřejné zakázce Modernizace školní družiny 
proběhlo otevírání obálek. O zakázku se uchází 14 firem, 
probíhá hodnocení nabídek. 
 V lokalitě Křapodola proběhlo vytyčení pozemků pro 
vypořádání majetkoprávních vztahů.
 V křižovatce ul. Podhradská a K Přehradě bylo osazeno 
nové dopravní zrcadlo.
 Ve škole zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice 
vyklízeli půdů a seřizovali lavice.
 Se spol. Satturn s.r.o. řešíme změny na hotelu Hubert  
a Penzionu Spokojené stáří po přechodu dalších stanic do 
digitálního vysílání.
 Vyřizujeme obnovu povolení Státní plavební správy  
k provozování přístaviště na Luhačovické přehradě.

 Ve středu 10. 2. 2016 proběhlo první zasedání 
Zastupitelstva městyse Pozlovice v letošním roce.
 V pondělí 15. 2. 2016 se uskutečnila v Galerii Elektra 
v Luhačovicích vernisáž výstavy prací žáků MŠ Pozlovice 
Čmáry, čáry, malování... KUK. Výstava potrvá do 10. 3. 
2016.
 Ve středu 17.2. se konala přípravná schůzka k 12. ročníku 
koštu slivovice z Luhačovského Zálesí.
 Probíhají opravy na dodávkovém vozidle SDH Pozlovice 
a komunální technice.
 V úterý 23.2. proběhla v Rožnově pod Radhoštěm za 
naší účasti VII. výroční odborná konference cestovního 
ruchu Východní Moravy.
 K problematice dodávek elektrické energie a plynu jsme 
se zúčastnili jednání pořádaného Energetickou agenturou 
Zlínského kraje.
 Ve spolupráci se zástupci Regionu Rajecká Dolina řešíme 
ukončení projektu Ochrana biodiverzity významných 
ekosystémů Rajecká Dolina - Luhačovské Zálesí.
 V ul. Řetechovská probíhají úklidové a demoliční práce
na objektu bývalé stavení Berentešovo. 
 K nabídce na projekt optimalizace sítě veřejného 
osvětlení proběhlo jednání pracovní skupiny s členy Rady 
Městyse.
 Se společností EON jednáme o kabelizaci sítě NN v ul. 
Na Drahách a dalších úsecík.
 Ve spolupráci s Římskokatolickou farností byla 
zpracována projektová dokumentace na opravu hřbitovní zdi 
v délce 29 m. Připravujeme žádost o dotaci, předpokládané 
náklady jsou 1 mil. Kč.
 V Lukově jsme se zúčastnili školení pořádaného 
Odborem dopravy Zlínského kraje k novele Zákona  
o pozemních komunikacích.
 Vyrábíme nové podlážky do lodiček.
 V Luhačovicích se ve dnech 10. - 11. 3. konalo Setkání 
starostů měst a obcí Zlínského kraje s představiteli Zlínského 
kraje a zástupci krajského úřadu. 
 Společností City Upgrade byla dopracována analytická 
část Vize rozvoje městyse Pozlovice. K dispozici je na webu
 http://pozlovice.cityupgrade.cz/mapa.php. Své připomínky 
a náměty k analytické části zasílejte na Městys Pozlovice, 
mestys@pozlovice.cz.
  V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

S žádostmi o  intenzivní zásah 
v místech zvýšeného výskytu hlodavců  
se obraťte na: ÚM Pozlovice, Hlavní 51,
tel.: 577 113 071, mestys@pozlovice.cz

Ve dnech 8. a 15. dubna 2016  
proběhne na území městyse Pozlovice  

DERATIZACE.  
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Ing. Olga TkáčováBezpečnost

 Naše bezpečnost je výsledkem chování každého 
z nás! Slovo „bezpečnost“ dnes slyšíme častěji než dříve. 
Cítíme se ohroženi nepoctivými prodejci, zloději, násilníky, 
náš majetek poškozují vandalové. Velkou skupinu 
ohrožující své okolí i sebe tvoří řidiči. Letmým pohledem 
do statistik je v ČR kolem 4 mil. řidičů, tj. 80 % obyvatel, 
registrováno je 5 mil. aut. Další statistiky uvádějí, že naši 
řidiči jsou nejhoršími ve světě. Mnozí z Vás mají možnost 
na svých cestách světem zjistit, že je to bohužel pravda.
 Pravidelně se na nás obracíte s žádostmi  
o realizaci opatření na zvýšení Vaší bezpečnosti na silnicích. 
Všechna opatření musíme řešit ve spolupráci s Dopravním 
inspektorátem Policie České republiky, vlastníkem 
komunikace a odborem dopravy MěÚ Luhačovice.  
V posledním půlroce se na nás s žádostí o snížení rychlosti 
obracejí občané z ul. Podhradská, z lokality Lipska a další.  
 Kdo převážně jezdí po ulici Podhradská? Občané 
této části Pozlovic a občané Podhradí. Vážení spoluobčané, 
není pak nejefektivnějším opatřením udělat si pořádek ve 
vlastních řadách? Vždyť ohrožujeme sami sebe! Velmi těžce 
se mně při prosazování jakýchkoliv změn argumentuje za 
situace, kdy po provedení analýzy řidičů musím uznat, že je 
to hlavně skupina místních obyvatel. 
 Jiná situace je na silnici v lokalitě Lipska. Je to 
silnice s nejvyšší dovolenou rychlostí 90 km/hod., za 
poslední období doplněná o dopravní značení „křižovatka“ 
a „pozor chodci“. Snížení rychlosti na 70 km/hod. 
nebylo povoleno. Již při stavbě mostu jsme ve spolupráci  
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a projektantem 
intenzivně jednali o možnosti výstavby chodníku od 
křižovatky do lokality Lipska po autobusovou zastávku, 
narazili jsme však na nesouhlas vlastníka pozemků. Bez 
vypořádání majetkoprávních vztahů nemáme možnost 
zajistit stavební povolení a spolufinancování z dotací. Jedná 
se o nemalé investice, vlastníci pozemků svou neochotou 
prodat pozemky pro tyto veřejně prospěšné stavby brání 
jejich realizaci. Proto nejsme schopni vyhovět požadavkům 
petice na výstavbu cyklostezky doručené nám od občanů 
z lokality Lipska, Dolní Lhoty a okolí. Prvním krokem  
v přípravě takové investice jsou souhlasy vlastníků pozemků. 

Vlastnické právo je nedotknutelné, ale každý z vlastníků má 
i možnost pomoci svým přístupem k realizaci komunikací, 
chodníků a cyklostezek, tzn. veřejně prospěšných staveb.  
Z rozpočtů obcí jsme připraveni výkupy či směny pozemků 
za ceny obvyklé realizovat. 
 Co se nám podařilo pro bezpečnost na silnicích 
udělat? V souvisle zastavěném území v ul. L. Janáčka, 
Hlavní, Podhradská a části A. Václavíka je chodník,  
v loňském roce bylo provedeno nasvětlení přechodu u školy, 
v centru u altánu je nové zrcadlo, nebezpečná nepřehledná 
křižovatka pod Petrůvkou je dnes okružní křižovatkou.  
O opatřeních v lokalitě Lipska jsem již psala. V nejbližších 
dnech budou osazeny radarové měřiče rychlosti na ul. 
Hlavní před odbočkou k MŠ a příjezdem k ZŠ. Ani ty však 
nikomu nesundají nohu z plynu! 

 Zkusme každý pomoci bezpečnosti své i nás všech 
tím, že:
a) budeme dodržovat zákon - v obci jezdit rychlostí 50 
km/hod., mimo 90 km/hod., neparkovat na chodnících  
a silnicích. Nic to nestojí, je to nejefektivnější opatření, jak 
pomoci sobě i druhým
b) pokud jsem vlastníkem pozemku v trase stávající nebo 
plánované komunikace, chodníku, cyklostezky, budu 
jednat o vypořádání majetkoprávních vztahů za obvyklých 
podmínek
c) budeme ohleduplní i za volantem
 Přeji Vám šťastnou a bezpečnou cestu jarními dny!



 

strana 5Pozlovský občasník I/16

Komplexní pozemkové úpravy – předpokládaný harmonogram prací Ing. Olga Tkáčová, Miroslava Borovičková 

 Komplexní pozemkové úprava byla zahájena 
2.6.2011. K dnešnímu dni se dopracovává návrh, jednáním 
nad variantami řešení jsme strávili obrovské množství času. 
Jaký je aktuální plán dalšího postupu? Na tuto otázku nám 
podrobnou odpověď poskytla paní Miroslava Borovičková 
ze Státního pozemkového úřadu.
 „V měsíci březnu (15. – 16. 3. 2016) proběhne 
v Pozlovicích druhé kolo projednání návrhu nového 
uspořádání pozemků, na které budou  účastníci řízení 
pozváni pozvánkou od zpracovatele - firmy GEOREAL 
spol. s r.o., Plzeň. 
 

Účastníkům řízení, kteří se k návrhu nového uspořádání 
nevyjádří na jednáních ani na výzvu zpracovatele, zašle 
následně pozemkový úřad výzvu s uvedením lhůty  
k vyjádření. 
 Další fází, je oznámení o vystavení návrhu, kdy 
bude možné po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného 
návrhu.  O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí 
písemně účastníky řízení. 
 Po vyřešení případných námitek a připomínek 
svolá pozemkový úřad závěrečné jednání (červenec 2016)  
a následně vydá rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 

úprav (srpen – září 2016). Rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav vydá pozemkový úřad tehdy, pokud  
s ním souhlasí vlastníci alespoň  ¾ výměry pozemků 
řešených ve smyslu § 2 zákona.
 Schválený návrh a zpracovaná digitální katastrální 
mapa jsou závazným podkladem pro vydání rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv (únor 
2017), kterým skončí pozemková úprava v Pozlovicích. 
Vlastníkům bude s tímto rozhodnutím zaslána i žádost  
o vytyčení pozemků po pozemkových úpravách. 
 V řízení o komplexních pozemkových úpravách 
nelze úplně vyhovět všem požadavkům a docílit tak 
souhlasu všech účastníků řízení. Právní úprava s tím počítá. 
V tom případě však nezbývá vlastníkům v menšině, než 
provedení pozemkových úprav respektovat. Jednak proto, 
že souhlas dali vlastníci představující požadovanou většinu 
výměry pozemků řešených v pozemkových úpravách, ale 
také s ohledem na veřejný zájem na provedení pozemkových 
úprav, především však i proto, že by podle zákonných 
požadavků přiměřenosti (cena, výměra, vzdálenost) neměli 
být dotčeni na svých právech podstatným způsobem. I těmto 
vlastníkům mají pozemkové úpravy přinést užitek, byť se 
sami mohou cítit poškozeni a znevýhodněni. Podmínky  
k racionálnímu hospodaření je třeba posuzovat jak z hlediska 
jednotlivých vlastníků, tak k celku a ke všem vlastníkům. 
Nelze je posuzovat zcela jednotlivě a individuálně.“
 Komplexní pozemková úprava je kompromisem, 
nelze úplně vyhovět požadavkům všech. Její schválení však 
vyřeší obrovské množství problémů, které si v přístupech 
na zemědělské pozemky a některé další nemovitosti neseme  
z minulosti. Ráda bych poděkovala v jarním občasníku 2017 
Vám, všem vlastníkům pozemků v obvodu pozemkové 
úpravy, kteří svým  osvíceným přístupem umožníte další 
rozvoj Pozlovic. 

 Koncem minulého roku byly v programové skladbě 
kabelové televize Pozlovice (TKR) provedeny některé 
změny. Zlepšením kvality přijímaného signálu bylo možné 
do vysílání zařadit multiplex 3 obsahující programy Prima 
Max, Prima Love, Prima Zoom, Kino Barrandov, Barandov 
Plus, Óčko, Óčko Gold, Šlágr. Současně na základě měření 
na hlavní přijímací stanici byly optimalizovány (změněny) 
frekvence pro příjem ostatních multiplexů, což vedlo  
k „nepopulárnímu“ přeladění programů také u koncových 
uživatelů. Začátkem ledna došlo k poruše vysílacího 
modulu Infokanálu, který byl do té doby šířen analogově, 
a tedy dostupný v Mini nabídce. Po opravě bylo vysílání 
Infokanálu nezbytně zařazeno do digitálního vysílání 
(DVB-T) a je tedy dostupné pouze v Základní nabídce. 
Následně byly osloveni majitelé Mini nabídek s možnosti 
bezplatného přechodu na Základní nabídku. To využilo 
celkem 11 z 20 uživatelů.
 Změny v programové skladbě TKR budou ne naší 
vinou probíhat i v následujícícím období. K 30.6.2016 
pravděpodobně dojde ze strany operátora platformy Skylink 
k vypnutí všech stanic České televize, Primy a TV NOE 

ve formátu MPEG-2/SD . Tyto programy jsou nyní v TKR 
příjímány ze satelitu a transformovány do analogového 
vysílání a šířeny v Mini nabídce. To prakticky znamená, 
že k 30.6.2016 skončí v TKR vysílání Mini nabídky. Zbylé 
programy (Discovery, Animal Planet, Eurosport) budou buď 
nadále šířeny analogovou cestou, nebo budou převedeny do 
DVB-T.
 Další podstatné změny proběhnou pravděpodobně 
do roku 2020. Současné pozemní digitální televizní 
vysílání ve standardu DVB-T bude vypnuto a nahrazeno 
technicky vyspělejším nástupcem DVB-T2. V porovnání 
s DVB-T umožní šíření až 4 televizních programů v HD 
kvalitě v jednom kanálu. S těmito skutečnostmi je potřeba 
počítat zejména při koupi nového televizoru, aby byl 
kompatibilní s budoucím českým DVB-T2 vysíláním. 
Ověření kompatibility televizního přístroje bude možné v 
tzv. D-Booku (souhrn minimálních technických požadavků 
na televizní příjmače a set-top-boxy). Ten v současné 
době prochází modifikací. K vypínání stávajícího DVB-T 
vysílání bude docházet postupně až v roce 2020-2021, kdy 
by se mělo plnohodnotně přejít na DVB-T2.

Ing. Dušan RichterKabelová televize Pozlovice
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Obchod a sociální služby v Pozlovicích Ing. Olga Tkáčová

 Dotazníkových šetření a z diskusí s Vámi 
vyplynulo, že nejpalčivějším problémem pro většinu občanů 
je špatně dostupná prodejna potravin popř. smíšeného 
zboží, a to zejména pro oblast Niv. Proto jsme vstoupili  
v jednání s vedením Jednoty Zlín, s.d. K umístění prodejny 
jsme vytipovali pozemek mezi řadovkami v ul. Nivy II. 
a Nivy III. Při veřejném projednání záměru byla předána 

listina s nesouhlasy především vlastníků sousedních 
nemovitostí. Přestože jsem následně k podpoře záměru 
obdrželi mnohonásobně větší množství podpisů občanů 
podporujících stavbu obchodu, investor - Jednota Zlín s.d., 
prozatím od přípravy projektu odstoupil. Důvodem jsou 
jeho obavy z permanentních stížností a obstrukcí, které 
mohou záměr jak ve fázi přípravy a realizace stavby, tak ve 
fázi provozování komplikovat a prodražovat. Za této situace 
nemáme možnost rozhodnutí investora jakkoliv měnit Přes 
nesouhlasy sousedů nechce jít ani další potenciální investor. 
Ve spolupráci se spol. City Upgrade s.r.o. se snažíme pro 
prodejnu vytipovat další vhodné místo, což v našem 
území není jednoduché. Předpokládáme, že představení 
návrhu vize rozvoje Pozlovic formou architektonických 
studií proběhne ve II. čtvrtletí a budeme znát i odpověď  

a otázku, kde jinde by bylo možné obchod postavit. Na radě 
jsme nad tímto problémem strávili hodně času, ale ideální  
a jak se ukázalo pro občany přijatelné řešení jsme prozatím 
nenašli. Koupě objektu pekárny oplatků není pro nesouhlas 
stávajícího vlastníka možná. Přivítáme i Vaše tipy na řešení 
tohoto problému.
 Péče o seniory je dalším tématem, ke kterému jste 
se ve svých odpovědích vyjadřovali. Častým požadavkem je 
zajištění individuální dopravy seniorů k lékaři a na nákupy. 
V médiích často slyšíme o zavedení této služby, ale  o tom, 
že po krátké době je tato služba rušena, už neslyšíme.
Jaká je současná podpora seniorů v Pozlovicích?
 na obědy je z rozpočtu městyse poskytován příspěvek ve 
výši 10 Kč/oběd. Tuto službu využívá v ZŠ a MŠ Pozlovice 
cca 40 seniorů. Celkem bylo v r. 2015 z rozpočtu na 
tento účel vynaloženo70 770 Kč, tzn. průměrně každému 
využívající tuto službu jsem přispěli  1770 Kč. 
 další služby poskytuje Charita s. Rodiny Luhačovice, na 
její činnost ročně přispíváme částkou 50 000 Kč. 
 Velmi problematické je přispívat na dopravu 
seniorů k lékaři a na nákupy do Luhačovic. Všichni chceme 
zachovat autobusové linky. V současné době jezdí ve všední 
dny z Luhačovic do Pozlovic a zpět 20 spojů. Na tuto službu 
přispíváme Zlínskému kraji 100 Kč/občana/rok, tj. celkem 
122 100 Kč ročně. Pokud zavedeme individuální dopravu 
pro seniory, pak dojde ke snížení obsazenosti autobusových 
linek a tlaku na jejich zrušení. Chceme, aby jezdilo méně 
autobusů? Pak se situace zhorší pro maminky s dětmi, 
které rovněž musí k lékaři do Luhačovic a pro všechny 
další, kteří autobusovou dopravu využívají. Prozatím 
jsme se rozhodli, že chceme rozsah autobusů zachovat.  
S dopravcem budeme jednat o nasazení většího počtu 
spojů s autobusem umožňujícím pohodlné nastupování.  
I ve městech jezdí senioři městskou hromadnou dopravou  
i na větší vzdálenosti, než je od nás do Luhačovic. Neberte 
proto nezavedení individuální dopravy pro seniory jako 
neochotu Vám pomoci. Ale nechceme jít touto populární, 
možná i populistickou cestou za cenu toho, že dlouhodobě 
zavedené a pracně udržované služby hromadné dopravy pro 
všechny skupiny obyvatel zhoršíme. 

Vize rozvoje městyse Pozlovice Ing. arch. Lenka Pechanová

 Vážení občané obce Pozlovice, v uplynulých dnech 
u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe 
poznali Vaši obec, důkladně jsme si prošli každý její kout. 
Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali 
do speciální analytické mapy, která je dostupná na http://
pozlovice.cityupgrade.cz/mapa.php. Vzniklá schémata 
jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé 
elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke 
konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží 
textová část.
 Textová část v podobě tohoto textu a grafická část 

v podobě mapy, slouží jako podklad pro druhou část naší 
práce. Vizi rozvoje městyse Pozlovice. 
 Strávili jsme ve vašem městysi nějaký čas, četli 
jsme dotazníky které jste vyplnili, studovali historii vaší 
obce, územní plán a jiné strategické dokumenty, prošli jsme 
okolí, avšak vy svou obec znáte nejlépe. Budeme proto rádi 
za jakékoliv vaše postřehy ke konceptu vize. Vaše postřehy 
si projdeme a pokusíme se je zohlednit v naší práci.
 Svoje reakce prosím zasílejte na lenka.pechanova@
cityupgrade.cz
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 Zcela zaplněný kongresový sál hotelu Eroplán  
v Rožnově pod Radhoštěm byl v únoru 2016 místem konání 
7. výroční odborné konference cestovního ruchu Východní 
Moravy. Konference, kterou připravila Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy, nejen hodnotila minulý rok, ale 
také byla inspirací pro všechny, kteří to s cestovním ruchem 
na Východní Moravě myslí vážně. 
 

Městys Pozlovice díky svému lázeňskému a rekreačnímu 
zázemí patří mezi hlavní aktéry cestovního ruchu ve 
Zlínském kraji. Pravidelnou účastí na této konferenci 
jsme si opět uvědomili, jak moc je cestovní ruch pro naše 
území důležitý, a že je opravdu nutné se přizpůsobovat 
novým trendům tohoto odvětví. Na obrázku můžete 
vidět celorepublikové porovnání Luhačovic dle intenzity 
cestovního ruchu v roce 2015. Samozřejmě je zde velký 
vliv lázeňství, ale i tak je číslo 116,3 noclehů na obyvatele 
velmi výrazné.
 Někdy se v Pozlovicích setkáváme s názory občanů, 
že se více investuje do infrastruktury cestovního ruchu, 

než do samotné občanské vybavenosti. Musíme si však 
všimnout, že příjmy z rekreačních a lázeňských poplatků 
včetně poplatků z ubytovací kapacity tvoří velmi výraznou 
položku v rozpočtu městyse Pozlovice. Na konferenci bylo 
mimo jiné zdůrazněno, že tyto příjmy by se měly objevit 
na výdajové straně rozpočtu v následujícím období, tzn. 
kolik peněz z turistů získáme, tolik bychom měli do nich 
zpět investovat. Vývoj poplatků od roku 2003 můžete vidět 
na obrázku níže. V roce 2015 byl celkový příjem ve výši  
3 039 705 Kč, což je o 269 458 Kč více než v roce 2014. 
Samozřejmě musíme přihlédnout k teplému počasí, které  
v roce 2015 panovalo. Ale i tak má vývoj vybraných částek 
rostoucí tendenci.
 Na závěr je nutné si uvědomit, že Pozlovice by 
bez podpory a rozvoje cestovního ruchu nevzkvétaly jako 
doposud. Proto je nutné realizovat i takové projekty, které 
jsou sice zaměřeny především na turisty, ale beze sporu též 
rozšiřují nabídku vyžití i pro místní občany.

Ing. Eva GergelováCestovní ruch v Pozlovicích
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Zcela zaplněný kongresový sál hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm byl v únoru 2016 
místem konání 7. výroční odborné konference cestovního ruchu Východní Moravy. 
Konference, kterou připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, nejen hodnotila 
minulý rok, ale také byla inspirací pro všechny, kteří to s cestovním ruchem na Východní 
Moravě myslí vážně.  
Městys Pozlovice díky svému lázeňskému a rekreačnímu zázemí patří mezi hlavní aktéry 
cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Pravidelnou účastí na této konferenci jsme si opět 
uvědomili, jak moc je cestovní ruch pro naše území důležitý, a že je opravdu nutné se 
přizpůsobovat novým trendům tohoto odvětví. Na obrázku můžete vidět celorepublikové 
porovnání Luhačovic dle intenzity cestovního ruchu v roce 2015. Samozřejmě je zde velký 
vliv lázeňství, ale i tak je číslo 116,3 noclehů na obyvatele velmi výrazné. 

Někdy se v Pozlovicích setkáváme s názory občanů, že se více investuje do infrastruktury 
cestovního ruchu, než do samotné občanské vybavenosti. Musíme si však všimnout, že příjmy 
z rekreačních a lázeňských poplatků včetně poplatků z ubytovací kapacity tvoří velmi 
výraznou položku v rozpočtu městyse Pozlovice. Na konferenci bylo mimo jiné zdůrazněno, 
že tyto příjmy by se měly objevit na výdajové straně rozpočtu v následujícím období, tzn. 
kolik peněz z turistů získáme, tolik bychom měli do nich zpět investovat. Vývoj poplatků od 
roku 2003 můžete vidět na obrázku níže. V roce 2015 byl celkový příjem ve výši 3 039 705 
Kč, což je o 269 458 Kč více než v roce 2014. Samozřejmě musíme přihlédnout k teplému 
počasí, které v roce 2015 panovalo. Ale i tak má vývoj vybraných částek rostoucí tendenci. 
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Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Máme tady rok 2016 a opět bych Vám zkusil 
zrekapitulovat, co se u hasičů stalo od září loňského roku. 
S podzimem se finišovalo se soutěžemi v požárním sportu. 
Družstva žáků se rozloučila se sezónou nočními závody 
v Záhorovicích s výsledky ve středu výsledkové listiny. 
Družstvo dospělých dokončilo sérii zápolení v pivní lize, 
kdy jsme obsadili celkové čtvrté místo. Celý rok jsme 
poté zhodnotili před Vánocemi na výroční členské schůzi, 
kde byli zároveň vyznamenáni aktivní členové sboru. Zde 
byla také zveřejněná podstatná informace hlavní události 
letošního roku – datum oslav 110. výročí od založení sboru 
v Pozlovicích. Tato oslava se uskuteční v sobotu 9.7.2016 
na návsi u hasičské zbrojnice. Bližší časový harmonogram 
bude upřesněn. Ovšem na „standartní akce“ jsme 
samozřejmě nezapomněli. Hasičský ples byl kompletně 
zarezervován již dva týdny před akcí a jenom díky chřipce 
se nakonec objevilo v sále několik volných míst. Ale i tak 
si tento ples připsal jedno prvenství – letos se podařilo 
zajistit největší množství cen do tomboly v historii plesů. 
Na tuto akci navázal masopustní fašankový průvod obcí  
a tak jste letos mohli v ulicích obce spatřit spoustu postav 
ve sportovních úborech.
 U zásahové jednotky a techniky se stala také 
spousta událostí. Automobilová cisterna neprošla kontrolou 
na STK a muselo opět dojít na odvoz vozidla do servisu, což 
znamenalo další finanční prostředky investované v loňském 
roce do základního dopravního prostředku hasičů s věkem 
42 let. Žádost o dotaci, která byla podána na obnovu CAS, 
byla vyhodnocena nakonec jako sedmá pod čarou mezi 
tzv. náhradníky. Ale i přes tyto problémy jsme vyjížděli  
k vyhlášeným zásahům. Nejprve to bylo 10.10.2015 v 4:54 
hod. do hotelu Ambra v Luhačovicích, kde došlo k nahlášení 

zahoření elektrorozvodny, dále pak 17.10.2015 v 16:02 
hod. k neohlášenému pálení v Jurkovičově aleji. Poslední 
výjezd se uskutečnil 9.2.2016 v 18:15 hod. k neuhašenému 
ohništi po likvidaci klestu po těžbě u hráze přehrady “pod 
Káčerem“, které silný vítr opět rozdmýchal. Začátek roku 
je též spojený s pravidelným školením a výcvikem členů. 
Letos opět prošli úspěšným přezkoušením 2 strojníci  
a 1 velitel družstva. Celá jednotka se s dalšími jednotkami  
z okolí ve stejné kategorii JPO III a JPO II setkaly na centrální 
stanici ve Zlíně k celodennímu výcviku a zdokonalení 
znalostí. Toho se zúčastnili i 2 noví členové jednotky, kteří 
koncem loňského roku nahradili 2 odstoupivší členy. Do 
konce února se ještě stihla ve spolupráci se zřizovatelem 
jednotky podat žádost o dotaci na výměnu dopravního 
automobilu – doposud nevíme výsledek.

 Kromě již zmíněných oslav 110. výročí založení 
sboru Vás rádi přivítáme na obvyklém stavění a kácení 
máje a různých sportovních kláních.

ELEKTROWIN a.sProjekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl

 Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, 
který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho 
pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
 Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, 
protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady 
za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již 
nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným 
sloužit i dále. 
 Na tuto možnost pamatuje i zákon 
o odpadech, kde se hovoří o „opětovném 
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, 
zejména z důvodu nákladů na technické 
přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, 
aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem 
legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět 
právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ 
a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových 
stránkách www.jsemzpet.cz.
 „Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz  
umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda 
jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. 
Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout  
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou  

k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického 
oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
 Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného 
odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat  
i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné 
je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní 
servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa 
zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému 

použití. Ti na základě stanovených kritérií 
vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou 
posloužit svému původnímu účelu, provedou 
na nich případné drobné opravy a garantují, 
že budou dále bezpečně fungovat.

 Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal 
Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou 
zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh 
komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu 
jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů 
těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla 
aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí. 
 ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče 
k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se 
věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku 
využil, byl Fond ohrožených dětí. 



 

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

25.3.
VELKÝ PÁTEK 
Památka umučení Páně

15.00 křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady

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

20.00 Velikonoční vigilie

27.3.
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Slavnost Zmrtvýchstání Páně

8.00
10.00

28.3. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00

10.00
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12. Košt slivovice a 10. ochutnávka medu z Luhačovského Zálesí

výsledky degustace slivovice

1. Jitka Nováková Pozlovice 414

2. Ludmila Boráňová Řetechov 14

3. Miroslav Urbánek Luhačovice 915

výsledky ochutnávky medu - kategorie světlý med

1. František Sedlář Slavičín 583

2. Zdeněk Janošík Podhradí 48

3. Alois Mališka Pozlovice 57

výsledky ochutnávky medu - kategorie tmavý med

1. Lubomír Koseček Ludkovice 59

2. František Koudelka Podhradí 44

3. František Sedlář Slavičín 583

 Letošní košt slivovice a ochutnávka medu se 
konaly ve dnech 18. - 19. března 2016. Soutězilo celkem 
49 vzorků slivovice, 9 vzorků světlého medu  a 11 vzorků 
tmavého medu. Slavnostní vyhlášení proběhlo v sobotu 
19. března v 15.00 ve víceúčelovém sále Úřadu městyse 
Pozlovice.

Velikonoce

 Velikonoce jsou hlavním křesťanským svátkem. 
Termín, na který připadá velikonoční neděle, se pohybuje  
v rozmezí od 22. března do 25. dubna. V roce 325 všeobecný 
koncil v Niceji rozhodl, že se Velikonoce slaví v neděli po 
prvním jarním úplňku.
 Velikonoční třídenní začíná čtvrteční večerní mší  
a končí večerem velikonoční neděle.
 Zelený čtvrtek - při večerní liturgii si připomínáme:
 Ježíšovu večeři na rozloučenou, při niž umyl nohy svým 
apoštolů
 ustanovení eucharistie a svátost kněžství
 zradu Jidáše
 Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí
 Velký pátek - v tento den uvažujeme o Ježíšově 
odsouzení a umučení na kříži. Během dne se nikde neslaví 

eucharistická oběť (mše sv.), při velkopátečních obřadech je 
ve středu naší pozornosti Kristův kříž jako zdroj odpuštění 
hříchů. Uvědomujeme si, že Ježíš podstoupil své utrpení za 
každého z nás.
 Bílá sobota - uvažujeme o Ježíšově utrpení, 
smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V kostele bývá  
k modlitbě upraveno místo nazývané Kristův hrob (Boží 
hrob).
 Neděle zmrtvýchvstání Páně - bohoslužba 
velikonoční vigilie je oslavou Kristova vzkříšení, 
které se událo během noci ze soboty na neděli. Z toho 
důvodu obřady nemají začínat před západem slunce  
a mají končit před nedělním východem slunce.

Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídenním
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2016
Marie Pinďáková Nivy 195 70 let
Anna Maňasová Leoše Janáčka 300 70 let
Marta Bernátková Hlavní 180 70 let
Stanislav Hasoň Řetechovská 244 70 let
Stanislava Masařová Pod Větrníkem 33 70 let
MVDr. Milan Maňas Leoše Janáčka 300 70 let
Ladislav Šumšal Řetechovská 437 70 let
Květoslava Procházková Leoše Janáčka 198 80 let
Ludmila Hájková Nivy 218 80 let
Viliam Dolinay Pozlovice 107 80 let
Marie Mlčková Podhradská 248 81 let
Dobromila Macurová Hlavní 310 82 let
Terezie Hrušková Jurkovičova alej 130 82 let
Stanislava Malaníková K Přehradě 38 82 let
Jindřiška Václavíková V Dražkách 142 82 let
Marie Sedlářová Podhradská 37 83 let
Jana Valášková Nivy 228 83 let
Alois Kolář Podhradská 233 83 let
Antonie Mikulčíková Leoše Janáčka 147 83 let
Anna Ščuglíková Nivy 265 84 let
Elena Krčméryová Hlavní 51 84 let

Karel Šulák Na Drahách 170 85 let
Vlasta Martincová Nivy I. 260 85 let
Ing. František Bednařík Hlavní 49 86 let
Oldřich Matulík Podhradská 305 86 let
Marie Miklová Nivy 190 87 let
Mária Martincová Hlavní 230 88 let
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 93 let
Emilie Mozgová Antonína Václavíka 369 100 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Radek Petráň                                Pozlovice 90 
Mariana Bulíčková                                     Hlavní 47 
Adéla Bednaříková                                 Nivy II 278 

 Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 89 let 
Anastázie Hrubošová Nivy 222 92 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.

○  1. dubna   
  Noc s Andersenem 
●  30. dubna 
  XVI. Slet čarodějnic
○  1. května   
  Stavění máje
●  6. května   
  Svátek matek – besídka ZŠ
○  14. - 15. května   
  Rybářské závody dospělých
●  21. května   
  Rybářské závody mládeže 
○  21. května 
  Jednodenní zájezd do   
  termálních lázní Podhájská
●  28. května   
  Kácení máje 
○  3. - 4. června 
  Pozlovice v pohybu
●  5. června 
  120 let ZŠ Pozlovice
○  10. června   
  4. Noc kostelů 
●  26. června 
  Pěší pouť na Provodov

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 2016
ŽÁCI okresní soutěž, sk. B ( Ž )
MUŽI III. třída sk. "B" ( A )

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

14 27.3. A Tichov - POZLOVICE 10:15 8:45
15 3.4. A POZLOVICE - Drnovice 15:30 ---

12 10.4. Ž POZLOVICE - Smolina 13:00 ---
16 10.4. A Bratřejov - POZLOVICE 15:30 14:00

13 17.4. Ž Nevšová - POZLOVICE 10:00 9:00
17 17.4. A Štítná nad Vl. "B" - POZLOVICE 16:00 14:30

14 24.4. Ž POZLOVICE Nedašova Lhota 13:30 ---
18 24.4. A POZLOVICE - Velký Ořechov 16:00 ---

15 1.5. Ž POZLOVICE - Vizovice 14:00 ---
19 1.5. A Doubravy - POZLOVICE 16:30 15:15

16 8.5. Ž POZLOVICE Bohuslavice nad Vl. 14:00 ---
20 8.5. A POZLOVICE - Příluky "B" 16:30 ---

17 15.5. Ž Jasenná - POZLOVICE 14:30 13:30
21 15.5. A Rudimov - POZLOVICE 16:30 15:15

18 22.5. Ž
22 22.5. A POZLOVICE - Luhačovice "B" 16:30 ---

19 29.5. Ž Smolina - POZLOVICE 10:15 9:15
23 29.5. A Neubuz - POZLOVICE 17:00 15:30

20 5.6. Ž POZLOVICE - Nevšová 14:30 ---
24 5.6. A POZLOVICE - Šanov 17:00 ---

21 12.6. Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:30 9:15
25 12.6. A Březůvky - POZLOVICE 10:15 9:15

11 19.6. Ž --- ---
26 19.6. A POZLOVICE - Poteč 17:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2016

UTKÁNÍ

volno

volno


