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Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych se chtěl věnovat 
tématu včelaření a životního prostředí v našem 
nejbližším okolí. Rád bych vám jej představil  
z pohledu zastupitele a včelaře. Jsem rád, že 
městys Pozlovice věnuje nemalé úsilí a prostředky 
na výsadbu stromů a křovin, které nám jako 
včelařům poskytují pastvu pro včelstva. Jedná 
se například o Alej Milénia brigádně vysázenou 
včelaři ve spolupráci s obecním úřadem v roce 
2000 na ulici Antonína Václavíka. Dále byla také 
zalesněna bývalá skládka v lokalitě Koryta a to  
z velké části lípami. A tak bychom mohli jmenovat 
další rozšiřování zeleně.
 Během průzkumu situace v městysi 
firmou City Upgrade jsem byl osloven paní 
architektkou, která mně položila otázku, co nás 
včelaře trápí a co by bylo potřeba v našem okolí 
zlepšit. Moje odpověď byla velmi jednoduchá. 
Trápí nás choroby včelstev a jednodruhovost 
rostlin na loukách, která je problémem po téměř 
celém území nejen naší republiky, a nadměrné  
a mnohdy zbytečné ošetřování stromů 
chemickými prostředky. Také padla otázka,  
z čeho naopak máme radost a jakým způsobem 
prezentujeme včelařství. Těší nás, že o včelaření 

začíná růst zájem mezi širokou veřejností. 
Včelařství prezentujeme například během 
Ochutnávky medu, která se pravidelně koná 
souběžně s tradiční degustací slivovice.  
V průběhu této akce jsou nám kladeny nejrůznější 
otázky, na které rádi odpovídáme a rozšiřujeme 
znalosti našich spoluobčanů. Při této ochutnávce 
je jedinečná možnost ochutnat vzorky medu 
ze všech oblastí působení našeho spolku. Na 
základě účasti včelařů z Rájeckých Teplic, se 
kterými udržujeme stálý kontakt a přátelství, 
vznikla inspirace pro pořádání Medové neděle, 
již navštěvují občané Rájeckých Teplic v hojném 
počtu. Medové neděle se každoročně účastní 
vedení naší organizace. Širší členská základna 
se setkává jednou za dva roky. Na podzim 
letošního roku přivítáme slovenské přátele opět 
v Pozlovicích.
 Pokud by se někdo chtěl věnovat chovu 
včel a váhá nad tímto rozhodnutím s obavou, že 
se jedná o náročnou činnost, tak bych ho z vlastní 
zkušenosti ujistil, že začátky jsou vždycky těžší, 
ale všemu se dá naučit a zkušení rádi poradí.
 Všem spoluobčanům přeji příjemné 
prožití prázdnin a šťastné návraty z dovolených, 
Mališka Alois.
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Ing. Dušan RichterSlužba Hlášení rozhlasu

 Začátkem června byla v obci spuštěna služba 
Hlášení rozhlasu. Jedná se o zasílání zpráv o dění  
v obci formou SMS zprávy nebo doručení do emailové 
schránky. Služba je pro občany Pozlovic zcela zdarma. 
 K odběru zpráv se můžete přihlásit:
 přes internet
Na adrese www.pozlovice.hlasenirozhlasu.cz klikněte 
na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
 zasláním SMS
Zašlete SMS zprávu ve tvaru POZLOVICE JMENO 
PRIJMENI E-MAIL na telefonní číslo 774 724 136 
(e-mail není povinný).

 vyplněním ústřižku na letáku
Na poštovně v budově úřadu městyse je k dispozici 
letáček, který byl koncem května doručen do Vašich 
domácností. Vyplněný ústřižek odevzdejte na ÚM 
Pozlovice.
 Zveřejněné zprávy jsou dostupné na 
facebookové stránce www.facebook.com/
MestysPozlovice a www.pozlovice.hlasenirozhlasu.cz. 
Na konci června bylo k odběru zpráv přihlášeno 92 
občanů. Systém provozujeme ve zkušební době třech 
měsíců, po jejím uplynutí dojde k vyhodnocení přínosu 
této služby pro občany. 

Odpady v roce 2015

 Kolik nás stály odpady v r. 2015? Výdaje: 1.035.295 Kč (největší položka – netříděný velkoobjemový 
odpad: 337.723 Kč). Příjmy (z poplatků): 436.192 Kč. Likvidace odpadů byla dotována z rozpočtu městyse 
částkou 390 723 Kč. 

PŘÍJMY

zdroj příjmu částka [Kč]
poplatky za žetony na popelnice 58 280

paušální poplatek za likvidaci kom. odpadu 436 192

příspěvky na třídění odpadů 119 354

příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON) 30 746

celkem příjmy na likvidaci odpadu 644 572

dotace na odpady z rozpočtu obce 390 723

celkem 1 035 295

VÝDAJE

účel výdaje částka [Kč]
odvoz a likvidace kom. odpadu (popelnice) 189 836

odvoz a likvidace odpadu z odp. centra 354 013

- z toho likvidace nebezpečných odpadů 16 290

- z toho velkoobjemový netříděný odpad 337 723

odvoz a likvidace odpadů z přehrady 108 167

náklady na provoz odpadového centra 59 272

- z toho mzdové náklady 17 780

- z toho provozní níklady (voda, energie..) 41 492

náklady na svoz, třídění a likvidace 312 047

opravy a údržba odpadového centra 11 960

celkem výdaje na likvidaci odpadu 1 035 295

přeplatek plátců do systému likvidace odpadů 0

celkem 1 035 295

www.ZmapujTo.czMobilní aplikace ZmapujTo

 ZmapujTo je mobilní aplikace určená pro obce, 
občany a návštěvníky, která výrazně usnadňuje hlášení 
různých závad či nepořádku na území obce. Díky ní 
má každý občan možnost jednoduchým a rychlým 
způsobem upozornit obec na jakoukoli závadu či 
zaslat podnět. Občan si zdarma stáhne mobilní aplikaci 
ZmapujTo do svého chytrého telefonu (k dispozici pro 
nejrozšířenější platformy Android, iPhone a Windows 
Phone). Ovládání aplikace je intuitivní a nevyžaduje 
žádnou registraci. 
 Občan závadu jednoduše vyfotí, může dopřesnit 
automaticky zjištěnou GPS pozici, přiřadí hlášení 

do příslušné kategorie, popřípadě vloží komentář  
a odešle. Hlášení lze odeslat nejen pomocí mobilní 
aplikace, ale také přes webový formulář dostupný na 
www.ZmapujTo.cz. 
 Městys Pozlovice využívá tento systém od 
května letošního roku.

https://www.facebook.com/MestysPozlovice
https://www.facebook.com/MestysPozlovice
http://pozlovice.hlasenirozhlasu.cz/
http://www.zmapujto.cz/
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Události v průběhu II. čtvrtletí 2016 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

 Ve dnech 15. – 16. 3. 2016 a 25. 5. 2016 proběhla 
na ÚM Pozlovice další jednání s vlastníky pozemků  
k návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních 
pozemkových úprav.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice s. r. o. prováděli 
zametání a svoz smeteného posypu. V budově ZŠ provedli 
čištění osvětlení. K provozu připravili cvičební stroje 
Stezky zdraví na přehradě, zprovoznili veřejná WC, natřeli 
lodičky, upravili přístaviště a travnaté plochy na koupališti. 
Připravili fotbalové hřiště a okolní plochy na fotbalovou 
sezónu V centru obce byly provedeny květinové výsadby. 
Probíhala údržba veřejných prostranství, sečení potoka  
a vysekání v lese.
 V ul. Řetechovská se realizuje přeložka účelové 
komunikace Záhumenice“. Na její konstrukční vrstvy byly 
využity asfaltové výbrusy z ul. Nivy a ul. Leoše Janáčka.
 Uskutečnil se 12. košt slivovice a 10. ochutnávka medu 
z Luhačovského Zálesí.
 23. 3. 2016 proběhlo ve spolupráci se zástupci Zlínského 
kraje a spol. CityUpgrade projednání návrhové části 
Strategie rozvoje městyse Pozlovice.
 V místní knihovně proběhla inventura.
 V ul. Podhradská bylo Správou a údržbou silnic Zlínska 
prořezáno pod vedením veřejného osvětlení stromoví  
a vyčištěny komunikace.
 Pro další úspory elektrické energie bylo objednáno 
zpracování optimalizace sítě veřejného osvětlení.
 Se spol. E.On jsme jednali o podmínkách kabelizace NN 
a připoložení VO v ul. Na Drahách, K Přehradě a přesunu 
trafostanice T12 – stolárna vedle objektu vodárny v ul.  
K Přehradě. Byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci 
těchto ulic. Akce je připravována k realizaci v r. 2017.  
18. 5. 2016 proběhlo na ÚM Pozlovice projednání návrhu 
rekonstrukce ulic s vlastníky přilehlých nemovitostí.  
K dopracování byla schválena varianta šířka chodníku 1,65 
m a vozovky 5,5 m.
 Ke skládce zeminy – terénním úpravám pod Řetechovem 
jsme obdrželi zamítavá stanovisko Agentury ochrany 
přírody a kraji a odb. ŽP Městského úřad Luhačovice  
s cílem odůvodnit že žleb není významný krajinný prvek. 
Uskutečnilo se následné jednání k vyřešení tohoto stavu.
 Od 1. 4. 2016 nastoupili na veřejně prospěšné práce tři 
uchazeči z evidence úřadu práce.
 Na den učitelů popřála starostka učitelům v ZŠ a MŠ.
 18. 4. 2016 bylo předáno spol. Commodum s. r. o. 
staveniště k realizaci stavby „Rekonstrukce MK Nivy“. 
Současně s rekonstrukcí je společností VaK Zlín vyměňován 
hlavní vodovodní řad umístěný v komunikaci. Práce 
probíhají dle stanoveného harmonogramu. 21. – 28. 6. 2016 
je plánováno přepojování vodovodních přípojek v ul. Nivy 
I., Nivy II. a Nivy III.
 Petičnímu výboru k petici „Vybudování cyklostezky 
podél silnice II/492 v úseku Dolní Lhota – Lipska – 
Luhačovická přehrada“ byly doloženy veškeré kroky 
provedené Městysem Pozlovice od r. 2002. Realizaci 
akce v k. ú. Pozlovice brání zejména nesouhlasy vlastníků 
pozemků v možných trasách.
 V obci byla provedena deratizace.
 V MŠ Pozlovice proběhl zápis k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo 
21 dětí.

 MMR ČR nepodpořilo naše žádosti na realizaci 
„Rekonstrukce MK Nivy“ a „Výměnu robinsonády  
v zahradě MŠ“. V červnu proběhla výměna hracího prvku  
z prostředků městyse.
 Zaměstnanci se zúčastnili školení BOZP a školení 
řidičů. Dále se zúčastnili školení k právnímu informačnímu 
systému Codexis.
 VUT Brno, stavební fakulta provedla v dubnu 
diagnostiku místních komunikací.
 15. 4. 2016 se uskutečnila ve spolupráci ZŠ, MS 
Komonec a Městys Pozlovice akce „Čisté Pozlovice“ – 
jarní úklid přírody spojená se soutěžemi pro děti a opékáním 
špekáčků.
 18. 4. 2016 oslavila za účasti zástupců městyse p. Emilie 
Mozgová bydlící v Penzionu SPOKOJENÉ STÁŘÍ, 100 let. 
Srdečně blahopřejeme k tomuto výročí.
 S Povodím Moravy, s. p. jsme jednali o zprovoznění 
veřejného osvětlení pod kempem. Povodí Moravy, s. p. 
zahájilo práce na výstavbě „VD Luhačovice – revitalizace 
zaústění pravobřežního přítoku“. V lokalitě Stupka bude 
vybudována sedimentační nádrž k zachycení splachů  
z lokality Koryta.
 V prostorách Odpadového centra Pozlovice se 
uskutečnila humanitární sbírka Diakonie Broumov.
 V ZŠ Pozlovice proběhl 12. 5. 2016 sběr starého papíru. 
Celkem se sebralo 9.735 kg.
 Ve dnech 13. – 18. 5. 2016 proběhl audit hospodaření 
Městyse Pozlovice.
 V rámci studentské praxe byl proveden průzkum 
intenzity dopravy v ul. Hlavní a Ludkovická.
 Byly dokončeny celoroční práce na videoprezentaci 
Městyse Pozlovice ve spolupráci se Studiem Taox. 
Videoprezentaci můžete zhlédnout na www.pozlovice.cz.
 Byla schválena žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi. 
Realizace je připravována na prázdniny 2016. Na období 
prázdnin dále plánujeme výměnu osvětlení v MŠ Pozlovice 
a rekonstrukci školní družiny v budově úřadu městyse 
(nové sociální zařízení, dveře, podlahy a elektroinstalace). 
Z tohoto důvodu bude uzavřena i tělocvična od 27. 6. – 28. 
8. 2016.
 V červnu byla realizována akce „Oprava chodníku v ul. 
Antonína Václavíka“ varianta: zámková dlažba v dl. 420 m 
dle nabídky spol. Commodum s. r. o., cena díla 547.451 Kč 
vč. DPH.
 V letošním roce si připomínáme 125. výročí narození 
prof. Antonína Václavíka. Na připomenutí tohoto výročí  
v rámci Dětského folklorního festivalu Písní a tancem v září 
2016 jsme požádali o podporu z Fondu kultury Zlínského 
kraje.
 Pro občany Pozlovice byla od 1. 6. zprovozněna služba 
Hlášení rozhlasu – zasílání elektronických zpráv e-mailem 
nebo formou SMS o dění v obci. K odběru zpráv se můžete 
i nadále přihlásit přes www.pozlovice.cz.
 MMR ČR schválilo dotaci z programu „Cestování 
dostupné všem“ na projekt „Modernizace infrastruktury 
u Luhačovické přehrady“. Projekt obsahuje rekonstrukci 
WC na přehradě, nový altán pod hotelem Pohoda a mobilní 
aplikaci s informacemi pro návštěvníky Pozlovic. Realizaci 
plánujeme na podzim 2016.
 ŘSZK provedlo velkoplošnou vysprávku silnice III/492 
– ul. Leoše Janáčka.



 

strana 4 Pozlovský občasník II/16

120 let ZŠ Pozlovice Mgr. Přemysl Janeček, ředitel ZŠ Pozlovice

 V neděli 5. 6. 2016 jsme oslavili významné 
jubileum naší základní školy v Pozlovicích. Krásným 
vystoupením, výstavou prací žáků a prohlídkou školy 
jsme si připomněli 120 let od založení současné 
Základní školy Pozlovice. A co popřát naší škole do 
dalších let? 

 My ve škole si přejeme, abyste nám věřili, 
že vkládáme do Vašich dětí to nejlepší z nás a abyste 
s důvěrou každý den posílali své děti do naší školy. 
Přejeme si, aby se žáci těšili do školy a aby všichni, 
dnes i v budoucnu, vzpomínali na naši školu a její 
zaměstnance s úctou a láskou.

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

 Rodinné dovolené spojené s cestováním do 
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. 
Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli 
jste například, že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz?
 Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti 
levnější. Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. 
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož 
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení 
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli 
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci  
v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování 
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na 
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě 
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
 Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.  
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu 
pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou 

na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na 
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný 
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.
 Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.  
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je 
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2.000 Kč. Bližší 
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.
 Informací není nikdy dost. V případě, že má 
dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat 
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu 
při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – 
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti  
6 měsíců.
 Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského 
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace 
na cesty“.

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
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Roman HlavičkaŠachový oddíl TJ Sokol Pozlovice

 Po loňské úspěšné sezoně v krajské šachové 
soutěži jsme chtěli navázat na skvělé páté místo i tento 
rok. Jelikož bylo zřejmé, že odejdou dva tahouni našeho 
týmu Milan Janček a Ludvík Procházka, kteří se vrátili 
do Slavičína, tak jsme začali hledat adekvátní posily. 
Podařilo se nám posílit náš celek o zkušeného Karla 
Vlacha, který měl hrát druhou šachovnici za ostříleným 
šachovým mistrem Ladislavem Mikulčíkem. Také nám 
přislíbili hostování v několika zápasech naši kamarádi 
z Valašských Klobouk a Horní Lhoty Radim Orsák, 
Petr Jakubál, Lubomír Žáček a Jurij Goša. Nicméně 
koncem června 2015 naše plány zasáhl nečekaný 
přestup Ladislava Mikulčíka do Uherského Brodu 
a když Šárka Valešová téměř současně oznámila, že 
se stěhuje za prací do Prahy, bylo nám hned jasné, že 
kostra našeho týmu se nám pomalu, ale jistě začíná 
rozpadat. Nicméně jsme stále doufali, že avizované  
posily adekvátně nahradí hráče, kteří se rozhodli 
pokračovat jinde či nehrát vůbec.  
 Už v prvním domácím zápase proti Zborovicím, 
který jsme prohráli 2:6 se ale ukázalo, že to nebude 
vůbec jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. 
V druhém kole jsme těsně prohráli v Uherském 
Brodě 3,5:4,5 a i když jsme ve třetím kole dokázali 
porazit rezervu Starého Města, tak v dalších zápasech 
jsme kromě  jediné remízy v Dolním Němčí už nic 
závratného neukázali a bohužel musím sportovně 
přiznat, že jsme zaslouženě obsadili poslední místo v 
krajské šachové soutěži. Od čtvrtého kola jsme měli 
velké problémy se sestavou a téměř v každém zápase 
hráli tři až čtyři náhradníci. Tato skutečnost se musela 
projevit na kvalitě hry i samotném výsledku partií.  
I tak děkujeme všem hráčům, kteří tento soutěžní 
ročník za Pozlovice nastupovali. 
 Nastává otázka co dál? Jisté je to, že na 

krajskou soutěž zatím nemáme dostatek místních 
kvalitních hráčů. Nemůžeme si dovolit (a ani to není 
v našem zájmu) platit hráče z ligových soutěží, jak to 
dělá velká většina okolních klubů. Tzn., že pokud se 
nic podstatného nezmění, tak si v následující sezóně 
zahrajeme po dvou letech opět regionální přebor. 
Regionální přebor se totiž hraje jen na pět šachovnic, 
což bychom měli s naším současným kádrem v klidu 
zvládnout. V případě opětovného postupu do krajské 
soutěže budeme pevně věřit, že už budou moci 
nastupovat, alespoň občas, naši mladí šachisté Aleš 
Bětík, Jindřich Bětík, Jindřiška Hrabinová, Daniel 
Kubíček, Vojtěch Bednařík, Petr Novák, Jeník Vráblík, 
Sam Otlík, Radim a Marek Hlavičkovi či Toník Hřib! 
Rozhodně se nebude jednat o snadnou cestu, ale je to 
pro nás výzva a věřme, že to dopadne dobře. Závěrem 
bychom rádi poděkovali za skvělou podporu Sokolu 
Pozlovice a také za excelentní spolupráci s Městysem 
Pozlovice, kde můžeme využívat salonek jak pro 
zápasy, tak i pro pravidelné středeční šachové tréninky 
mládeže.

konečná tabulka
poř. družstvo V R P body skóre partie

1. Vlčnov A 9 2 0 29 53.5 36
2. Boršice B 9 0 2 27 54.0 37
3. Kroměříž D 7 2 2 23 52.0 39
4. Dolní Němčí A 4 5 2 17 46.0 27
5. Zborovice A 4 4 3 16 45.5 27
6. Kunovice A 5 1 5 16 44.5 30
7. Uherský Brod 4 2 5 14 43.0 27
8. Napajedla B 4 2 5 14 41.5 25
9. Staré Město E 4 0 7 12 40.0 18

10. Bojkovice 3 1 7 10 39.5 29
11. Staré Město F 1 2 8 5 34.5 11
12. Pozlovice 1 1 9 4 34.0 15

 



 

strana 6 Pozlovský občasník II/16

Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2016
Vít Pinďák Nivy 195 75 let
Karel Janík Nivy I. 251 75 let
Helena Bednaříková Pod Větrníkem 23 75 let
František Kolařík Hlavní 53 80 let
Jaroslava Kolářová Leoše Janáčka 131 82 let
Růžena Martincová Koryta 156 82 let
Marie Černochová Pod Větrníkem 32 83 let
Bedřiška Matulíková Podhradská 305 83 let
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 87 let
Jaroslav Hanus Antonína Václavíka 369 87 let
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 88 let
Josef Jurák Antonína Václavíka 234 90 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54 93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Vítáme mezi námi nové občánky
Hana Zábojníková                       Leoše Janáčka 323

Gaia Macková                             Podhradská 89

 Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Andrea Kovaříková a Bohuslav Bača                 Podhradská 248

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

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. - 6. července 

  Pivní slavnosti na Rybářské chatě

○  9. července  

  Oslavy 110 let SDH Pozlovice

●  10. července  

  Luhačovická pouť

○  22. - 24. července 

  Pouť ke sv. Anně

●  30. července 

  Nordic Walking Tour 2016 - Autocamping  

  Luhačovice 

○  26. srpna 

  Zájezd do Kroměříže na Floria Léto 

●  16. září 

  Hudební podvečer v rámci Dětského   

  folklórního festivalu v centru Pozlovic

○  16. - 18. září  

  Dětský folklorní festival Písní a tancem  

  v Luhačovicích

●  24. září  

  Jednodenní zájezd do termálů Podhájská

Společenské akce

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


