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	 Jelikož	 se	 blíží	 první	 podzimní	 den	 
a	 s	 ním	 i	 další	 vydání	 občasníku,	 tak	 podle	
abecedy	 členů	 zastupitelstva	 se	 pořadí	 autora	
úvodníku	 zastavilo	 u	 mě.	 Nejsem	 sice	 z	 těch,	
kteří	 umí	 napsat	 článek	 „na	 objednávku“,	 ale	 
i	tak	jsem	se	snažil	delší	dobu	vymyslet	něco	na	
téma	mně	nejbližší	–	hasičské.	Nicméně	náhoda	
tomu	chtěla,	že	na	mě	jednoho	dne	vyskočila	na	
internetu	reklama,	slibující	zvýhodněný	pobytový	
víkend	na	jednom	z	místních	hotelů.	Ze	zvědavosti	
se	 podívám,	 co	 se	 všechno	 nabízí	 
a	 nevěřil	 jsem	 vlastním	 očím.	
Tento	 hotel	 se	 označoval	 jako	
luhačovský	i	když	patří	územně	do	
Pozlovic.	Tak	 jsem	 trochu	zapátral	
na	internetu	a	vyhledal	si	informace	 
o	7	největších	ubytovacích	zařízeních	
v	 obci	 –	 hotely	 Adamantino,	
Vega,	 Pohoda,	 Niva,	 Harmonie,	
Vyhlídka	 a	 Ogar.	 	 Teď	 něco	málo	
přímo	 z	 jejich	 vlastních	 stránek	 
o	 jejich	 lokacích.	 „Hotel	 Adamantino	 najdete	 
v	 obci	 Pozlovice.	 V	 jeho	 těsné	 blízkosti	 se	
nachází	 Luhačovická	 přehrada.“	 Tento	 hotel	
se	k	naší	obci	bez	problému	hlásí.	Další	hotel	 -	
Vega:	„Na	rozdíl	od	jiných	hotelů	v	mikroregionu	
luhačovické	 přehrady,	 Luhačovic	 a	 Pozlovic,	
bylo	 pro	 stavbu	 hotelu	 Vega	 vybráno	 místo	
nahoře,	nad	přehradou…“.	Zde	se	alespoň	velmi	
okrajově	na	Pozlovice	odkazují.	Teď	pokročíme	
na	 mapě	 blíže	 k	 lázním.	 „Hotel	 Vyhlídka****	
Luhačovice	 se	 nachází	 na	 atraktivním	 místě	 
u	 Luhačovické	 přehrady,	 nedaleko	 lázeňského	
města	 Luhačovice…“.	 „Wellness	 hotel	 Pohoda	
****	 je	 situován	 v	 klidné	 části	 Luhačovic,…“.	
Tyto	 dva	 hotely	 se	 na	 Pozlovice	 odkazují	
pouze	 v	 kontaktní	 adrese.	 Hotel	 Harmonie,	
na	 samotné	 hranici	 karastru,	 se	 o	 Pozlovicích	
nezmiňuje	vůbec	 a	 to	 ani	 v	 adrese.	Totéž	 se	dá	
říci	 i	 o	 lázeňském	 domu	 Niva	 –	 „Lázeňský	 &	
wellness	hotel	Niva	se	nachází	v	klidné	části	nad	
luhačovickou	přehradou	a	 je	vzdálen	…“	-	opět	
ani	zmínka	o	Pozlovicích	ani	v	kontaktní	adrese.	
A	 celé	 putování	 zakončím	 v	 samém	 centru	 –	 
u	hotelu	Ogar.	U	této	stránky	jsem	se	pobavil	asi	
nejvíce.	 Zde	 se	 sice	 k	 Pozlovicím	 hlásí,	 ovšem	
po	přečtení	jsem	si	připadal	snad	o	30	let	zpátky.	
Uznejte	 sami:	 „Najdete	 nás	 v	místní	 části	 lázní	

Luhačovice,	 v	 Pozlovicích,	 dříve	 samostatné	
obci,	od	lázeňského	centra	vzdálené	tři	kilometry.	
Snoubí	 se	 tu	 klid	 okrajové	 části	 města…“	
Dotud	 to	 jsou	 výtahy	 ze	 stránek	 samotných	
hotelů.	Nicméně	jsem	zkusil	zapátrat	ještě	jinde	 
a	výsledek	byl	 ještě	horší.	Na	 serveru	hotely.cz	
se	 všechny	 hotely	 prezentují	 stylem	 „Zavítejte	
do	Luhačovic“	či	„Luhačovický	hotel	XY“	nebo	
„luxusní	 wellness	 služby	 v	 Luhačovicích“.	 Je	
zřejmé,	 že	 marketingově	 budou	 Luhačovice	

díky	 lázním	 více	 táhnout	 než	
lázeňské	 místo	 Pozlovice	 
a	 provozovatelé	 či	 majitelé	 těchto	
zařízení	 to	 pocítí	 na	 větším	 počtu	
ubytovaných,	 ale	 myslím	 si,	 že	
by	 se	 nemuseli	 od	 Pozlovic	 tak	
moc	 distancovat.	 Vždyť	 pokud	
se	 sám	 Městys	 Pozlovice	 snaží	 v	
rámci	 různých	 akcí,	 veletrhů	 či	
tiskovin	 a	 prezentací	 vyzdvihnout	
naši	 lokalitu,	 nezapomíná	 na	

tyto	 „velké	 hráče“	 na	 poli	 ubytování	 a	 služeb	
a	 vždy	 se	 snaží	 o	 komplexní	 podání	 informací	
včetně	 propagování	 těchto	 zařízení.	 Na	 druhou	
stranu	mám	 dojem,	 že	 je	 to	 spíše	 o	 tom,	 že	 se	
řekne	 „potřebujeme	 opravit	 chodník,	 nemáme	
prohrnutou	a	posypanou	cestu,	ta	cesta	či	pěšina	 
u	hotelu	je	potřeba	vylepšit,…“	protože	„odvádíme	
velké	 poplatky	 do	 obecní	 pokladny	 a	 něco	 za	
to	 chceme	 vidět,	 protože	 zrovna	 u	 nás	 to	 není	 
v	nejlepším	stavu“.	Sami	ale	pro	propagaci	místní	
obce	 mnoho	 neudělají,	 když	 se	 k	 Pozlovicím	
nehlásí	 ani	 nejjednodušší	 a	 nejlevnější	 formou,	
například	na	svých	webových	stránkách.	A	v	této	
souvislosti	 se	mi	vybavila	 jedna	 zkušenost	více	
než	10	let	stará	a	má	souvislost	s	místními	hasiči.	
Před	pořádáním	plesu	jsme	chtěli	umístit	plakát	
pro	hosty	a	požádat	o	příspěvek	do	 tomboly	od	
jednoho	 nejmenovaného	 ubytovacího	 zařízení.	
Bylo	 nám	 tehdy	 zaměstnanci	 sděleno,	 že	 nám	
majitel	 nic	 nedá	 (nedává	 prý	 nic	 žádné	 místní	
složce)	 a	 ani	 nepovolí	 vystavení	 zmiňovaného	
plakátu.	 Tak	 někteří	 „místní“	 podporují	 místní.	
Závěrem	chci	 říct,	 že	když	mě	někdo	 řekne,	 že	
jsem	 od	 Luhačovic,	 tak	 ho	 opravuji	 a	 říkám:	
„Su	pozlovjan,	su	velitel	pozlovských	hasičů,	su	
pozlovský	zastupitel.“	
 Tomáš Martinec
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Ing.	Olga	TkáčováZpráva o realizovaných investičních a neinvestičních akcích 

 V lednovém občasníku byl uveřejněn náš plán 
investic na r. 2016. Co se nám podařilo realizovat? 
 Rekonstrukce	 ul.	MK	Nivy	 byla	 realizována	 
z	 vlastních	 zdrojů.	 Celkové	 náklady	 na	 tuto	 akci	 činí	 
3	009	234	Kč	bez	DPH.	Kvalitní	chodníky,	komunikace,	
parkoviště	 je	však	potřeba	užívat	vždy	dle	 jejich	účelu	
–	chodník	k	chození,	komunikaci	k	 ježdění,	parkoviště	 
k	parkování.	
	 JAKÁ	 JSOU	 PRAVIDLA	 PRO	 ZASTAVENÍ	 
A	STÁNÍ?	
Zákon	č.	361/2000	Sb.,	o	silničním	provozu:	
§	25	Zastavení	a	stání	
(1)	Řidič	smí	zastavit	a	stát	jen..
(3)	 Při	 stání	 musí	 zůstat	 volný	 alespoň	 jeden	 jízdní	
pruh	 široký	 nejméně	 3	 m	 pro	 každý	 směr	 jízdy;	 při	
zastavení	 musí	 zůstat	 volný	 alespoň	 jeden	 jízdní	 pruh	
široký	nejméně	3	m	pro	oba	 směry	 jízdy.	 Jednoznačně	
se	 zakazuje	 stát	 na	 obousměrné	 pozemní	 komunikaci,	
pokud	nezůstane	volná	vozovka	alespoň	6	metrů	široká	
(jeden	jízdní	pruh	o	šířce	nejméně	3	m	pro	každý	směr	
jízdy	(více na www.ibesip.cz).

 Pro	 zlepšení	 bezpečnosti	 silničního	 provozu	
byly	 realizovány	 2	 radarové	 měřiče	 rychlosti	 na	 ul.	
Hlavní,	 vždy	 před	 příjezdem	 ke	 školám.	 Zlínský	 kraj	
přispěl	na	tento	projekt	dotací	ve	výši	80	000	Kč,	což	je	
cca	50	%	nákladů.	

 Modernizace	 školní	 družiny	 proběhla	 v	 době	
prázdnin.	Z	rozpočtu	městyse	Pozlovice	bylo	na	tuto	akci	
čerpáno	 1	 285	 345	Kč	 bez	DPH.	 Po	 rekonstrukci	WC	 
v	Základní	škole,	která	proběhla	v	r.	2014,		mají	naše	děti	 
v	obou	zařízeních	sociální	zařízení	ve	standardu	obvyklém	

v	dnešní	době.	V	rámci	modernizace	je	provedeno	nové	
osvětlení	vč.	elektroinstalace	a	nové	podlahy.	

 V	 mateřské	 škole	 byla	 provedena	 dílčí	
modernizace	 -	 výměna	 zářivek,	 náklady	 210	 000	 Kč.	 
V	rámci	projektu	byl	proveden	výpočet	pro	optimalizace	
osvětlení	 a	 cílem	 bylo	 zajistit	 kvalitní	 osvětlení	 
s	minimální	spotřebou	el.	energie.	

 Stejný	cíl	jsme	sledovali	i	u	akce	„Výměna	VO	
v	ul.	Nivy,	Nivy	 II.	 a	Nivy	 III.	 a	Dražka“,	které	právě	 
v	těchto	dnech	probíhá.	Původní	sodíková	svítidla	mají	
příkon	 71	W,	 nová	 LED	 20	W	 popř.	 28	W	 s	 nočním	
útlumem	na	14	W.	Cena	díla	je	vyčíslena	ve	výši	cca	194	
000	Kč.	
 Další	provedenou	akcí	je	Oprava	zdi	u	kostela	
sv.	Martina.	Tento	projekt	 řešil	 rozebrání	 	původní	zdi,	
založení	 na	 mikropilotách	 a	 novou	 zeď	 vč.	 pokrytí	
taškami.	 Je	 realizován	 s	 podporou	 z	 MZe.	 Celkové	
náklady	 995	 474	Kč,	 dotace	 z	MZe	ČR,	 SZIF	 (70%):	 
696	830	Kč.

	 Přehled	 realizovaných	 akcí	 najdete	 na 
 www.pozlovice.cz/projekty.php.

http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/zastaveni-a-stani
http://www.pozlovice.cz/projekty.php
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Ing.	Olga	TkáčováRozvojové dokumenty – šance pro Pozlovice

	 V	 uplynulém	 čtvrtletí	 byly	 dokončeny	 dva	
dokumenty,	 které	 obsahují	 náměty	 a	 návrhy,	 jak	 
v	dlouhodobém	horizontu	postupovat	při	správě	našeho	
území.	Jedním	z	nich	je	Vize	rozvoje	městyse	Pozlovice	
zpracovaná	spol.	City	Ugrade,	druhým	pak	Plán	rozvoje	
městyse	 Pozlovice	 na	 léta	 2016-	 2026.	 Zpracování	
těchto	dokumentů	probíhalo	na	základě	celé	řady	šetření,	
diskuzí	a	jednání	s	Vámi,	občany,	zastupiteli,	zájmovými	
spolky	i	podnikateli.	Jsou	to	dokumenty,	které	by	měly	
být	 pro	 zastupitelstvo	 podkladem	 pro	 kvalifikované	
rozhodování	o	 realizaci	 jednotlivých	projektů.	Podařilo	
se	nám	pojmenovat,	co	Vás	nejvíce	 tíží	a	bude	úkolem	
zastupitelů	 hledat	 cestu	 k	 řešení	 Vašich	 problémů.	
Jedním	 z	 dlouze	 diskutovaných	 je	 kvalitní	 prodejna	
potravin	 a	 smíšeného	 zboží.	 Po	 té,	 co	 Jednota	 Zlín	 na	
základě	 nesouhlasu	 většiny	 bezprostředních	 sousedů	
v	 lokalitě	 Nivy	 odstoupila	 od	 záměru	 pokračovat	 
v	 přípravě	 stavby,	 hledali	 jsme	 další	možnosti.	Ve	 vizi	
uveřejněné	 na	 http://pozlovice.cityupgrade.cz/vize.
php	 se	 dočtete	 o	 návrhu	 spol.	 City	 Upgrade.	 Cesta	 
k	realizaci	jednotlivých	záměrů	je	zpravidla	velmi	dlouhá	
a	je	na	ní	obrovské	množství	rizik.	Jedním	ze	zásadních	
předpokladů	je	vždy	majetkoprávní	vypořádání.	Proto	je	

důležité,	aby	Městys	Pozlovice	využíval	šance	ke	koupi	
strategických	nemovitostí	a	následně	měl	větší	možnosti	
ve	vyjednávání.
	 Jednou	 z	 šancí,	 jak	 vypořádat	 velké	 množství	
pozemků	 pro	 komunikace	 v	 krajině,	 je	 schválení	
Komplexní	 pozemkové	 úpravy.	 Návrh	 nového	
uspořádání	 byl	 dopracován	 v	 červnu,	 k	 15.7.2016	 
z	celkového	počtu	2012	vlastníků	vystupujících	na	172	
listech	 vlastnictví,	 10	 vlastníků	 s	 návrhem	 nesouhlasí.	
Celkem	 bylo	 odsouhlaseno	 94	 %	 výměry	 řešeného	
území.	Zda	a	v	jakém	čase	se	podaří	proces	pozemkové	
úpravy	dotáhnout	do	závěrečné	fáze,	se	bude	odvíjet	od	
dalších	kroků	těch,	kteří	s	pozemkovou	úpravou	vyslovili	
nesouhlas.	 SPÚ	 Zlín	 ve	 spolupráci	 se	 spol.	 Georeal	
spol.	s	r.o.	činí	další	kroky	s	cílem	celý	proces	dokončit	 
v	mezích	zákona.	

Ing.	Olga	TkáčováK úvahám nad změnami ve školství v Pozlovicích

	 Základní	 škola	 (*1896)	 a	 Mateřská	 škola	
(*1984)	 v	 Pozlovicích	 v	 současné	 době	 fungují	
jako	 dvě	 samostatné	 příspěvkové	 organizace.	
Nepříznivý	 demografický	 vývoj	 v	 převážné	 části	
sídel	 s	 obdobnými	 podmínkami	 vyvolává	 diskuze	
nad	 systémem	 školství	 a	 řada	 koncepcí	 obsahovala	
návrhy	na	přímou	nebo	nepřímou	likvidaci	škol	např.	
tím,	že	bude	min.	počet	žáků	ve	třídě	navýšen	na	24	
žáky.	Tyto	úvahy	se	nám	společně	se	starosty	malých	
obcí	 sdružených	na	půdě	SMS	ČR	podařilo	zastavit.	
Ze	strany	MŠMT	a	dalších	 institucí	se	však	objevují	
stále	 nové	 snahy	 o	 „zefektivnění“.	Těm	 není	možné	
nic	vytýkat	–	je	to	určitě	správný	směr,	ale	při	velikosti	
naší	obce	by	likvidace	škol	nebo	změny	ve	financování	
mohly	výrazně	zhoršit	současný	stav.	Proto	s	účinností	
od	 šk.r.	 2017/2018	 zvažujeme	 sloučení	 škol	 do	
jedné	 příspěvkové	 organizace	 s	 tímto	 organizačním	
uspořádáním:	
        
 

Sloučením	 škol	 dojde	 ke	 vzniku	 jedné	 silné	
příspěvkové	organizace	 s	více	než	150	žáky,	 což	při	
případných	změnách	v	systému	regionálního	školství	
sníží	pravděpodobnost	 zrušení	 či	 spojení	 školy	např.	
se	 ZŠ	 Luhačovice.	 V	 případě	 snížení	 počtu	 žáků	 
v	 jedné	ze	složek	 (MŠ,	ZŠ)	očekáváme	nižší	nároky	
na	 dofinancování	 mezd	 a	 spojování	 tříd.	 Zřizovatel	
bude	 servisovat	 jednu	 příspěvkovou	 organizaci,	 což	
povede	ke	snížení	administrativy.	Snazší	bude	řešení	
zastupitelnosti	 provozních	 zaměstnanců,	 zdrojem	
informací	bude	 jeden	web.	Kvalitní	vedoucí	učitelka	 
v	 MŠ	 bude	 mít	 prostor	 pro	 zachování	 a	 rozvíjení	
identity	MŠ	v	 rámci	 sloučeného	 subjektu	 a	může	 se	
plně	zaměřit	na	pedagogickou	činnost,	administrativa	
přechází	 na	 ředitele	 ZŠ.	 Důležitá	 je	 otevřená	
komunikace	 všech	 zainteresovaných	 stran	 –	 rodičů,	
vedení	školy,	zaměstnanců	škol	i	zřizovatele	–	a	řešení	
případně	vzniklých	problémů.		
	 Věříme,	že	nový	model	školství	v	Pozlovicích	
umožní	dlouhodobě	stabilizovat	a	zlepšovat	podmínky	
pro	 předškolní	 a	 základní	 vzdělávání.	 Je	 dobrým	
předpokladem	pro	získávání	dotací	z	EU,	kde	je	často	
hodnotícím	 kritériem	 počet	 žáků	 školy.	 	 S	 Vašimi	
připomínkami	 či	 podněty	 se	 můžete	 obracet	 na	
zřizovatele	a	vedení	škol.	

organizační	schéma	ZŠ	+	MŠ

http://pozlovice.cityupgrade.cz/vize.php
http://pozlovice.cityupgrade.cz/vize.php
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Události v průběhu III. čtvrtletí 2016 ve zkratce Ing.	Bronislava	Coufalíková

	 Zaměstnanci	 Služeb	městyse	Pozlovice	 s.	 r.	 o.	 na	
území	městyse	a	v	blízkém	okolí	likvidovali	křídlatku	
(invazní	rostlinu),	sekli	veřejná	prostranství	a	prováděli	
úklid	kolem	komunikací.	V	 tropických	dnech	kropili	
zeleň	 veřejných	 prostranství	 a	 trávník	 fotbalového	
hřiště.	Brigádníci	z	koupaliště	Duha	prováděli	zametání	
a	čištění	od	plevele	podél	chodníků.
 Na	HPS	kabelové	televize	byla	provedena	instalace	
komponent	pro	zlepšení	příjmu	programů	multiplexu	
3	(Šlágr,	Prima	ZOOM,	Óčko	atd.).	11.	7.	2016	bylo	
ukončeno	 v	 kabelové	 televizi	 Pozlovice	 vysílání	
analogových	programů	ČT	(ČT1,	ČT	2,	ČT	24,	ČT4	
Sport)	 z	 důvodu	 ukončení	 satelitního	 standardního	
rozlišení	vysílání	ze	strany	poskytovatele	signálu.
 Na	 stavbě	 „Rekonstrukce	 MK	 Nivy“	 proběhlo	
napojování	 domovních	 vodovodních	 přípojek,	
osazování	obrubníků	a	dláždění	chodníků.	26.	7.	2016	
byl	 proveden	 penetrační	 nástřik	 a	 27.	 –	 28.	 7.	 2016	
pokládka	 živice.	 Ulice	 byla	 průjezdná	 od	 pátku	 29.	
7.	 2016.	 Děkujeme	 za	 respektování	 zákazu	 vjezdu	
a	 práce	 tak	 mohly	 proběhnout	 dle	 plánovaného	
harmonogramu.
 V	 ZŠ	 Pozlovice	 se	 konalo	 slavnostní	 ukončení	
školního	roku	2015/2016.
 Byla	 vyklizena	 školní	 družina	 před	 modernizací,	
která	 proběhla	 během	 letních	 prázdnin.	 Cílem	
stavebních	 úprav	 je	 celková	 oprava	 sociálního	
zařízení,	 instalačních	 rozvodů,	 elektroinstalace,	
podlahových	vrstev	a	obkladů	na	stěnách,	nové	malby.	
Předpokládaná	hodnota	oprav:	1.285.345	Kč	bez	DPH.
 V	ul.	Ludkovická	proběhla	vysprávka	prasklin	na	
komunikacích.
 V	 budově	 hasičské	 zbrojnice	 hasiči	 instalovali	
výstavu	pohárů	k	110.	výročí	založení	sboru.
 Proběhla	 oprava	 napojení	 účelové	 komunikace	 
k	vodojemu	a	HPS.
 V	 MŠ	 Pozlovice	 proběhly	 práce	 na	 modernizaci	
osvětlení.	 Měření	 prokázalo	 intenzitu	 osvětlení	 dle	
platných	 norem	 při	 úspoře	 energií.	 Náklady	 činily	 
209	264	Kč.
 O	víkendu	24.	7.	proběhla	pouť	ke	sv.	Anně.
 Firmou	 Commodum	 s.	 r.	 o.,	 byly	 provedeny	
práce	 na	 opravě	 ohradní	 zdi	 kolem	 kostela	 sv.	
Martina.	 Hodnota	 díla:	 995	 474	 Kč,	 z	 toho	 dotace	 
z	Ministerstva	zemědělství	činila	70	%,	tj.	696	830	Kč.
 Spol.	E.On	byl	předložen	návrh	na	kabelizaci	NN	 
v	části	ul.	Pod	Větrníkem.	Vyvolanou	investicí	je	úprava	
veřejného	 osvětlení;	 hledáme	 s	 žadateli	 o	 přeložku	 
a	projektantem	možná	řešení	realizace.
 Po	dlouhých	jednáních	s	Povodím	Moravy	s.	p.	bylo	
Městysem	Pozlovice	převzato	do	provozování	veřejné	
osvětlení	u	přehrady	pod	kempem.
 Pro Povodí Moravy, s. p. byla dokončena záchytná 

nádrž v zátoce Luhačovické přehrady, která bude 
zachytávat vody z lokality Koryta.
 S Povodím Moravy, s. p. jednáme o sanaci poškozené 
komunikace do lokality Stupka na Luhačovické 
přehradě.
 S okolními obcemi jednáme o spolupráci při 
likvidaci odpadů.
 V ul. Hlavní byly instalovány 2 ks meřičů rychlosti 
(u mateřské a základní školy). Celkové náklady činily 
160 724 Kč. Na tento projekt byla poskytnuta dotace ze 
Zlínského kraje ve výši 80 724 Kč (49,8%).
 Ve čtvrtek 18.8.2016 byla projednána návrhová 
část (zásobník projektů) Strategie rozvoje městyse 
Pozlovice.
 Ve středu 17.8.2016 proběhlo na Policii ČR OOP 
Luhačovice další řízení ve věci „vandalismus“ na 
Luhačovické přehradě (20. - 24. 12. 2015) s požadavkem 
Městyse Pozlovice o náhradu vzniklé škody na 
vybavení.
 Brigádníci z Koupaliště Duha Pozlovice prováděli 
nátěry dřevěných prvků a údržbu zeleně před základní 
školou.
 Dle sdělení Lesů ČR, s.p., správce toku, bude čištění 
Pozlovického potoka zahájeno po 19.9.2016.
 K realizaci v průběhu letošního podzimu 
připravujeme „Modernizaci WC u přehrady“. 
Nejvýhodnější nabídku předložila spol. V. Fojtů, cena 
díla 1 554 458 Kč.
 Prověřujeme možnosti stavebních úprav křižovatek 
u hřiště a u mateřské školy s cílem zlepšit bezpečnost 
provozu. Studie úpravy křižovatky u MŠ byla zpracována 
ve 4 variantách, ŘSZK doporučilo k dalšímu jednání 
klasickou křižovatku s přechody pro chodce.
 Probíhají dokončovací a úklidové práce ve školní 
družině.
 V souvislosti s připomínkou 125. výročí narození 
Prof. A. Václavíka byla na budovu ZŠ Pozlovice 
umístěna pamětní deska A. Václavíka. Slavnostní 
odhalení pamětní desky se uskuteční v pátek 16.9.  
v 17.00 v rámci Mezinárodního folklorního festivalu 
Písní a tancem. Na projekt byla poskytnuta dotace ze 
Zlínského kraje ve výši 37 800 Kč. (70%).
 Před zahájením cvičební sezóny byl proveden úklid 
tělocvičny.
 V ul. Ludkovická a Hlavní byly provedeny vysprávky 
komunikací.
 V pátek 9. 9. 2016 se na ÚM Pozlovice konala 
závěrečná konference k projektu  Ochrana biodiverzity 
významných ekosystémů Rajecká dolina - Luhačovské 
Zálesí.
 
 Tuto rubriku najdete na www.pozlovice.cz.

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Letní sezóna na přehradě Ing.	Miroslav	Papoušek

	 Již	 v	 polovině	 dubna	 začala	 pod	 vedením	
dlouholetého	správce	Mgr.	Karla	Geby	příprava	na	zahájení	
již	 7	 sezóny	 na	 koupališti	 DUHA.	 Příprava	 zahrnovala	
zprovoznění	 turniketů	 a	 aktualizaci	 pokladního	 systému,	
zprovoznění	 tepelných	 čerpadel,	 závlahového	 systému,	
technologií	pro	úpravu	vody,	vypuštění	a	vyčištění	bazénů	
a	 opětovné	 napuštění	 vody,	 opravu	 podlahy	 nekryté	 části	
terasy	 provozní	 budovy,	 servisní	 zásahy	 na	 čerpadlech	
zajišťujících	 chod	 atrakcí,	 přípravu	 a	 údržbu	 travnatých	
ploch,	 kompletní	 úklid	 provozních	 objektů	 a	 areálu	
koupaliště.	Pro	zajištění	provozu	koupaliště	bylo	také	třeba	
zajistit	a	vyškolit	personál,	který	se	stará	o	bezpečí	a	pořádek	
na	 koupališti,	 čistotu,	 provoz	 bazénových	 technologií	 
a	atrakcí	a	celkový	servis	a	komfort	pro	návštěvníky.	Tým	
pracovníků	 vedený	 správcem	 koupaliště,	 obsahuje	 dále	
dva	strojníky,	dvě	pokladní,	7	plavčíků	a	3	uklízečky.	Ještě	 
v	průběhu	příprav	převzal	od	pana	Karla	Geby	pomyslné	
žezlo	nový	správce	pan	Vít	Miškařík.	Již	pod	jeho	vedením	
byla	 letošní	koupací	sezóna	zahájena	dne	5.	června	2016.	
Pro	 rozšíření	 vyžití	 návštěvníků	 byla	 k	 oblíbenému	
aquazorbingu	dokoupena	hojně	využívaná	 trampolína	pro	
děti.	
	 Oproti	loňskému	létu,	které	bylo	typické	dlouhými	
vlnami	 veder	 jak	 v	 červenci,	 tak	 v	 srpnu,	 bylo	 letošní	
léto	 o	 poznání	 chladnější	 a	 deštivější.	 To	 se	 projevilo	
i	 na	 návštěvnosti,	 kdy	 jsme	 do	 poloviny	 září	 letošního	
roku	 přivítali	 na	 koupališti	 27.000	 návštěvníků.	 Oproti	
rekordnímu	 roku	 2015,	 kdy	 navštívilo	 koupaliště	 40.172	
lidí,	 tvořila	 návštěvnost	 cca	67	%	 loňského	počtu.	Nutno	
však	 dodat,	 že	 rok	 2015	 byl	 opravdu	 rekordní	 a	 v	 počtu	
návštěvníků	 se	 vymyká	 i	 předchozím	 5	 letům.	 Přesto	 si	
dovolím	 tvrdit,	 že	 letošní	 sezóna	 na	 koupališti,	 která	 se	
nám	protáhla	až	do	15.	září,	byla	úspěšná.	V	následujícím	
období	 nás	 čeká	 provedení	 odstávky	 všech	 technologií	 
a	zazimovací	práce.	

	 Stále	větší	oblibě	se	také	těší	projížďka	na	lodičce	
nebo	na	šlapadle	po	přehradě.	Základem	pro	znovuotevření	
této	 oblíbené	 atrakce	 byla	 rekonstrukce	 přístavního	mola	
provedená	 v	 letech	 2012	 –	 2013	 nákladem	 dosahujícím	
téměř	 900	 tis.	Kč	 (75	%	nákladů	 bylo	 hrazeno	 z	 dotace)	
a	postupné	obnovování	lodního	parku.	V	posledních	třech	
letech		bylo	pořízeno	15	nových	vodních	šlapadel	SUNNY	
H2O	 a	 byla	 provedena	 renovace	 stávajících	 pramic.	
Náklady	 na	 pořízení	 nových	 šlapadel	 a	 renovaci	 starších	
lodí	 přesáhly	 částku	 1,2	mil.	 Kč.	 Investované	 prostředky	
se	však	pozitivně	odráží	na	návštěvnosti	půjčovny	lodiček.	 
V	roce	2015	bylo	provedeno	cca	6,5	tis.	výpůjček	plavidel	 
a	v	roce	2016	byla	plavidla	do	konce	měsíce	srpna	zapůjčena	
téměř	 7,5	 tisíc	 krát.	 Při	 obvyklé	 obsazenosti	 lodiček	
dvěma	 až	 třemi	 lidmi	 se	 dá	 odhadovat,	 že	 se	 v	 letošním	
roce	po	přehradě	projíždělo	na	 lodičkách	přibližně	17	 tis.	
návštěvníků.	

	 Celému	 kolektivu	 zaměstnanců	 koupaliště,	
přístaviště	 lodiček	 a	 parkovišť	 pod	 vedením	 správce	
koupaliště	Bc.	Víta	Miškaříka,	i	všem	pracovníkům	Služeb	
městyse	Pozlovice	s.r.o.,	zajišťujícím	údržbu	a	úklid	areálu	
přehrady	pod	vedením	Ing.	Stanislava	Juráka,	patří	za	jejich	
pečlivou	a	obětavou	práci	při	zajištění	chodu	letní	sezóny	
na	přehradě	poděkování.			

e-SatturninDoporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače
	 V	současné	době	je	v	České	republice	připravován	
přechod	 zemského	 digitálního	 televizního	 vysílání	 ze	
současného	 systému	 DVB-T	 na	 kmitočtově	 efektivnější	
systém	DVB-T2.
	 Nový	 systém	 umožní	 nabídnout	 divákùm	 příjem	
programů	 ve	 vysokém	 rozlišení,	 popř.	 dále	 rozšířit	
programovou	 nabídku	 a	 současně	 uvolnit	 část	 rádiových	
kmitočtů	 pro	 další	 rozvoj	 mobilních	 sítí	 elektronických	
komunikací	 sloužících	 pro	 vysokorychlostní	 přístup	 
k	internetu.
	 Současně	 využívaný	 způsob	 šíření	 zemského	
digitálního	 televizního	 vysílání	 DVB-T	 by	 měl	 být	
ukončen,	v	návaznosti	na	předcházející	souběžné	vysílání	
systémù	DVB-T	a	DVB-T2,	přibližně	v	roce	2020.	Zahájení	
souběžného	vysílání	v	rámci	většího	územního	rozsahu	se	
předpokládá	nejpozději	v	průběhu	roku	2017.
	 Český	 telekomunikační	 úřad	 v	 této	 souvislosti	
upozorňuje	 širokou	 veřejnost,	 aby	 při	 nákupu	 nového	

televizního	 přijímače	 věnovala	 zvýšenou	 pozornost	
technickým	 parametrům	 takového	 nového	 přijímače.	 
V	České	republice	se	pro	zemské	digitální	televizní	vysílání	
DVB-T2	předpokládá	využití	moderního	systému	kódování	
označeného	 jako	 H.265	 nebo	 také	 HEVC.	 Tento	 systém	
kódování	 však	 současné	 době	 na	 trhu	 dostupné	 televizní	
přijímače	zpravidla	ještě	neobsahují.	Na	trhu	nyní	nabízené	
televizní	 přijímače	 pro	 příjem	 DVB-T2,	 jsou	 zpravidla	
vybavené	 pouze	 kodekem	 MPEG-4.	 Takové	 přijímače	
však	 nebudou	 schopné	 připravované	 vysílání	 DVB-T2	 
s	kódováním	HEVC	zpracovat.
	 Z	výše	uvedeného	důvodu	Český	telekomunikační	
úřad	veřejnost	upozorňuje,	aby	skutečnosti,	zda	bude	nový	
přijímač	 schopen	 zpracovat	 DVB-T2	 vysílání	 kódované	
systémem	 HEVC,	 popřípadě,	 zda	 je	 zaručena	 možnost	
jeho	 update	 pro	 HEVC,	 věnovala	 při	 nákupu	 nového	
DVB-T2	přijímače	zásadní	pozornost.	(zdroj: e-Satturnin, 
elektronický informační bulletin č.5/2016, Satturn Holešov)
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Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015 ASEKOL	a.s.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů  
výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni	občané	Pozlovic	odevzdali	k	recyklaci	121	televizí,	36	
monitorů	a	976,00	kg	drobného	elektra.
	 Snaha	obyvatel	obce	recyklovat	staré	a	nepoužívané	
elektrospotřebiče	 se	 již	 několik	 let	 vyplácí.	 Naše	 obec	
obdržela	 certifikát	 vypovídající	 nejen	 o	 přínosech	 třídění	
televizí	 a	 počítačových	 monitorů,	 ale	 také	 o	 velkém	
významu	 sběru	 drobných	 spotřebičů,	 jako	 jsou	 mobilní	
telefony.	Díky	environmentálnímu	vyúčtování	
společnosti	 ASEKOL	 můžeme	 nyní	 přesně	
vyčíslit,	o	kolik	elektrické	energie,	ropy,	uhlí,	
primárních	surovin	či	vody	jsme	díky	recyklaci	
vysloužilého	elektra	ušetřili	ekosystém	Země.	
Víme	 také,	 o	 jaké	 množství	 jsme	 snížili	
produkci	 skleníkových	 plynů	 CO2	 nebo	 nebezpečného	
odpadu.	Informace	vycházejí	ze	studií	neziskové	společnosti	
ASEKOL,	 která	 s	 obcí	 dlouhodobě	 spolupracuje	 na	
recyklaci	vytříděných	elektrozařízení.
	 Z	 Certifikátu	 Environmentálního	 vyúčtování	
společnosti	 ASEKOL	 vyplývá,	 že	 občané	 naší	 obce	 
v	loňském	roce	vytřídili	121	televizí,	36	monitorů	a	976,00	
kg	 drobných	 spotřebičů.	 Tím	 jsme	 uspořili	 47,67	 MWh	
elektřiny,	2	137,93	 litrů	 ropy,	212,92	m3	vody	a	1,99	 tun	
primárních	surovin.	Navíc	jsme	snížili	emise	skleníkových	

plynů	 o	 10,80	 tun	 CO2	 ekv.,	 a	 produkci	 nebezpečných	
odpadů	o	41,66	tun.	
	 Výsledek	 studie	 jednoznačně	 prokázal,	 že	 zpětný	
odběr	elektrozařízení,	i	těch	nejmenších,	má	nezanedbatelný	
pozitivní	dopad	na	životní	prostředí.	Když	si	uvědomíme,	
že	 recyklace	 běžných	 100	 televizorů	 uspoří	 spotřebu	
elektrické	energie	pro	domácnost	až	na	4	roky,	nebo	ušetří	
přibližně	400	litrů	ropy	potřebných	až	k	sedmi	cestám	do	
Chorvatska,	 jsou	 to	 impozantní	 čísla.	 Pozitivní	 zprávou	

pro	 uživatele	 počítačů	 také	 je,	 že	 odevzdání	
10	 vysloužilých	 monitorů	 ušetří	 spotřebu	
energie	 potřebnou	 pro	 chod	 notebooku	 po	
dobu	necelých	5	let.	Všichni	ti,	kteří	tříděním	
takto	 zásadně	 přispívají	 k	 ochraně	 životního	
prostředí,	si	zaslouží	obrovský	dík.

	 Studie	 LCA	 posuzuje	 systém	 zpětného	 odběru	
CRT	 televizorů,	 počítačových	 monitorů	 a	 drobného	
elektrozařízení.	Hodnotí	jejich	sběr,	dopravu	a	zpracování	
až	 do	 okamžiku	 finální	 recyklace	 jednotlivých	 frakcí	
vyřazených	 spotřebičů	 do	 nového	 produktu.	 Pro	 každou	
frakci	 byly	 vyčísleny	 dopady	 na	 životní	 prostředí.	
Výsledky	studie	 jsou	prezentovány	 jako	spotřeba	energie,	
surovin,	 emise	 do	 ovzduší,	 vody	 a	 produkce	 odpadu.	
Konečná	bilance	vyzněla	pro	zpětný	odběr	elektrozařízení	
jednoznačně	pozitivně,	a	to	ve	všech	aspektech.

Kolik stojí běžný účet? Mgr.	Lukáš	Zelený,	vedoucí	právního	odd.	dTestu

	 Obyčejný	 účet	 za	 stokoruny	 měsíčně?	 Na	 to	 už	
dnešní	 klient	 žádné	 bance	 neskočí.	 Přestože	 se	 tradiční	
kamenné	banky	vůči	svým	mladším	konkurentkám	dlouho	
vymezovaly	prohlášeními	o	„kamenné“	kvalitě,	svoji	válku	
za	 poplatky	 nevyhrály.	 Účty	 zdarma	 nyní	 nabízejí	 také,	
nuly	v	sazebníku	však	bývají	něčím	podmíněné.
	 Slova	 „když	 budeme	 vaší	 hlavní	 bankou“	
představují	 typickou	podmínku	pro	odpuštění	poplatků	za	
vedení	účtu.	Banka	sazebník	proškrtá,	když	se	upíšete,	že	na	
váš	účet	přibude	měsíčně	určitá	minimální	částka,	nejčastěji	
mezi	10	a	15	tisíci	korunami.	Jinde	to	nahrazují	přímočarou	
formulací,	 že	 vám	 k	 nim	 bude	 chodit	 výplata	 či	 důchod.	
Často	vám	pak	nabídnou	i	bonusové	výběry	z	bankomatů	
nebo	bezplatné	bezhotovostní	operace.	Neupisujte	se	však	
k	 něčemu,	 co	 nemůžete	 do	 budoucna	 plnit.	 Účet	 zdarma	
se	 může	 hodně	 prodražit,	 pokud	 nesplníte	 stanovené	
podmínky.
Ačkoli	 vedení	 účtu	 je	 zdarma,	mohou	 vás	 překvapit	 jiné	
nečekané	 poplatky.	 Byť	 každý	 bankomat	 kontroluje,	
zda	může	 vydat	 požadovaný	 obnos,	 některé	 banky	 účtují	
poplatek	za	výpis	zůstatku	v	bankomatu.	Zvláště	paradoxní	
je,	 pokud	 zaplatíte	 více	 za	 zjištění	 zůstatku,	 než	 kolik	
by	 stál	 samotný	 výběr.	 Dalším	 příkladem	 jsou	 platby	 za	
elektronické	 bankovnictví	 nebo	 správu	 platební	 karty.	
Přestože	jde	o	standardní	náležitosti	spojené	s	používáním	
běžného	 účtu,	 v	 sazebnících	 bývají	 tyto	 služby	 uvedené	
odděleně,	a	to	zvláště	u	velkých	bank.
	 Na	 čem	 vydělávají	 nízkonákladové	 banky,	 když	
nežádají	 paušál	 ani	 jiné	 poplatky?	 Jde	 o	 tzv.	 transakční	
banky,	 které	 žijí	 z	 provizí	 za	 vaše	 transakce.	 Také	 proto	

tlačí	na	některé	 služby,	konkrétně	 to	bývají	platby	kartou	 
u	 obchodníků.	 Řada	 bank	 nabídne	 výběry	 z	 bankomatu	
nebo	vedení	karty	zdarma	jen	těm,	kteří	kartou	aktivně	platí.	
Požadovat	budou	buď	určitou	četnost,	nebo	úhrnnou	výši	
plateb	a	bývá	jedno,	zda	utrácíte	v	obchodech	kamenných	
nebo	elektronických.
	 14	 z	 20	 běžných	 účtů,	 které	 jsme	 nedávno	
porovnávali,	 dnes	 nabízí	 alespoň	 nějakou	 variantu	
více	 méně	 zdarma.	 Jakým	 způsobem	 tedy	 mezi	
sebou	 soutěží?	 Někde	 je	 to	 komplexní	 nabídka,	
kdy	 například	 vlastním	 klientům	 snižují	 sazbu	 
u	hypotečního	úvěru.	Jinde	naopak	zvýší	úročení	zůstatku.	
Další	rozdíly	najdeme	v	přístupu	k	moderním	technologiím,	
jako	 jsou	 bezkontaktní	 karty	 nebo	 NFC	 nálepky.	 Někde	
stále	nejsou	standardem	a	 jinde	zase	nepatří	do	standardu	
zdarma.
	 Placení	 pouhým	 přiložením	 peněženky	 ke	 čtečce	
má	přitom	řada	lidí	v	oblibě.	Je	rychlejší	než	v	hotovosti,	
protože	 platby	 přes	 NFC	 do	 pětiset	 korun	 nevyžadují	
klasickou	 autorizaci	 PINem.	 NFC	 čipy	 (nejen	 karty,	 
i	nálepky)	tedy	vyžadují	určitý	dohled	a	obezřetnost.	Pokud	
je	 někde	 vytratíte,	 okamžitě	 platební	 nástroj	 zablokujte.	
Oznámením	 přechází	 odpovědnost	 za	 škody	 kompletně	
na	banku.	Do	 té	doby	sami	 sobě	odpovídáte	za	ztráty	při	
neautorizovaných	transakcích	do	výše	150	eur,	banka	ručí	
až	nad	tento	rámec.
	 Výsledky	 srovnání	 výběru	 ze	 sazebníků	 běžných	
účtů	bank	a	záložen	si	můžete	prohlédnout	na	internetové	
adrese	www.dtest.cz/bezne-ucty.

https://www.dtest.cz/clanek-4598/finance-bezne-ucty
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Jarmila	Hájková,	Olga	MatulíkováVýsledky knihovnické soutěže

Prázdniny už jsou sice nenávratně pryč,  
ale my na ně můžeme vzpomínat  

nad výsledky knihovnické soutěže:
„JAKÉ MŮŽOU BÝT PRÁZDNINY?“

Vítězná	 práce	 obsahovala	 těchto	 neuvěřitelných	 100	
termínů!
	 Prázdniny	 mohou	 být:	 Super,	 žůžo,	 dobré,	
deštivé,	 hezké,	 dětinské,	 děsivé,	 slovenské,	 maďarské,	
smajlíkové,	 relaxační,	 slunečné,	 rozevláté,	 táborové,	
plačtivé,	 usměvavé,	 dobrodružné,	 dovolenkové,	 nudné,	
kamarádské,	 brněnské,	 miliónové,	 senzační,	 taneční,	
chicagovské,	pěvecké,	míčové,	házenkářské,	opsané,	jižní,	
sportovní,	 golfové,	 basketbalové,	 valašské,	 herní,	 tiché,	
coulové,	 lesní,	 zálesácké,	 luhačovské,	 nové,	 indiánské,	
létavé,	 špinavé,	 učenlivé,	 mexické,	 stavební,	 šmoulové,	
zaláskované,	příšerné,	enkaustické,	upravované,	rakouské,	
italské,	 polské,	 německé,	 korsické,	 kanárské,	 švédské,	

odpočinkové,	 uhádané,	 turistické,	 koupací,	 duhové,	
zlínské,	 pražské,	 usměvavé,	 ledové,	 bombastické,	 kyselé,	
zahradnické,	 evropské,	 ostravské,	 televizní,	 roztomilé,	
energické,	 hokejové,	 fotbalové,	 pozlovické,	 bratislavské,	
najkové,	 berounské,	 pečlivé,	 české,	 poctivé,	 malované,	
bazénové,	noční,	jarní,	hlavní,	výletové,	cestovní,	přírodní,	
keramické,	 americké,	 hotelové,	 mořské,	 adidasové,	
pavučinové	 a	 vodní.	 /S	 některými	 slovy	 v	 souvislosti	
s	 prázdninami	 nemusíme	 souhlasit,	 ale	 musíme	 ocenit	
vítězovu	velkou	slovní	zásobu./

.	místo	–	Jakub	Bartončík	3.	třída
.	místo	–	Adéla	Slobodová	3.	třída
.	místo	–	Martin	Máčalík	3.třída
 
 Ceny budou předány při nejbližší návštěvě výherce 
v knihovně.

Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice Roman	Hlavička

	 Po	 dvou	 letech	 v	 krajské	 šachové	 soutěži	 si	 opět	
zahrajeme	 zlínský	 regionální	 přebor.	 Náš	 cíl	 nemůže	 být	
jiný	než	první	místo.	Uvidíme	do	jaké	míry	dokážeme	naše	
očekávání	přetavit	v	požadovaný	postup	do	krajské	soutěže.	
Abychom	 si	 udrželi	 nebo	 popř.	 zlepšili	 herní	 úroveň,	 tak	
souběžně	s	regionálním	přeborem	budou	někteří	naši	hráči	
hostovat	v	krajské	soutěži	ve	Valašských	Kloboukách.
	 Šachovou	sezónu	2016	/	2017	jsme	zahájili	ve	středu	
14.	9.	2016	přednáškou	a	simultánkou	mezinárodního	mistra	
a	čerstvého	českého	reprezentanta,	který	pomohl	českému	
týmu	vůbec	poprvé	vyhrát	turnaj	Mitropa,	Cyrila	Ponížila.	
Celkem	se	nás	na	všední	den	sešlo	16,	což	se	dá	považovat	
za	 úspěch.	 Cyril	 začal	 svou	 přednášku	 vysvětlením	 co	
koncovky	vlastně	jsou	a	po	několika	konkrétních	příkladech	
předvedl	 na	 šachovnici	 souhru	 jezdce	 a	 střelce.	 Každý	 
z	nás	si	vše	mohl	prakticky	vyzkoušet	v	podobě	matování	
jezdcem	a	střelcem.	Poté	následovala	pěkná	analýza	partií	
z	 vídeňského	 šachového	 turnaje	 a	 polské	 ligy.	Cyril	 nám	
vysvětlil,	 ukázal	 a	 objasnil	 myšlení	 a	 strategii	 velmistrů.	
Bylo	zde	jasně	vidět	jaký	propastný	rozdíl	je	mezi	silným	
a	slabým	hráčem.	Po	sobotní	přednášce	velmistra	Roberta	
Cveka	ve	Vlčnově	jsem	si	 také	uvědomil,	že	některé	věci	

co	vysvětloval	Robert	perfektně	zapadají	do	 toho	co	nám	
říkal	Cyril.	V	následující	simultánce	jsme	si	všichni	skvěle	
zahráli	 a	 Mirkovi	 Krajíčkovi	 se	 dokonce	 podařilo	 partii	
dotáhnout	do	vítězného	konce.		Děkujeme	Cyrdovi	za	to,	že	
si	na	nás	udělal	čas	a	přijel	se	s	námi	podělit	o	své	myšlenky	
a	 také	 za	 to,	 že	 nás	 v	 rámci	 našich	možností	 zasvětil	 do	
tajů	 šachových	 koncovek.	Tady	 jsme	 si	 nejvíc	 uvědomili	 
a	věřím,	že	hlavně	žáci	-	jak	důležitá	je	pro	nás	znalost	alespoň	
základních	zákonitostí	šachových	koncovek!	Věříme,	že	tato	
přednáška	bude	mít	značný	vliv	na	zkvalitnění	naší	práce	 
s	mládeží	 a	 už	 teď	 se	 těšíme	 na	 listopadovou	 přednášku		 
a	 simultánku	 (pátek	 25.	 11.	 2016	 od	 17	 hod.)	 dalšího	
skvělého	ligového	hráče	Jakuba	Roubalíka.

Náš los Zlínského regionálního přeboru 2016 / 2017

6.11.2016 SK Brumov-Bylnice „B“ - ŠO TJ Sokol Pozlovice

20.11.2016 ŠO TJ Sokol Pozlovice - SO SK Horní Lhota

4. 12.2016 ŠK Zlín „D“ - ŠO TJ Sokol Pozlovice

8.1.2017 ŠO TJ Sokol Pozlovice - ŠK Slavičín „B“

22.1.2017 ŠK Zlín – Malenovice - ŠO TJ Sokol Pozlovice

5.2.2017 ŠK Fatra Napajedla „C“ - ŠO TJ Sokol Pozlovice

19.2.2017 ŠO TJ Sokol Pozlovice - ŠK Val. Klobouky „B“
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Ing.	Bronislava	CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2016
Marie	Tomášková	 70	let
MUDr.	Růžena	Trančíková	 70	let
Marie	Kolaříková	 70	let
Vincenc	Kolařík	 80	let
Marie	Obadalová	 80	let
Věra	Mališková	 81	let
Emilie	Šnajdarová	 82	let
Rudolf	Hájek	 82	let
Eliška	Sedlářová	 82	let
Anna	Bednaříková	 82	let
Jarmila	Hanousková	 83	let
Drahuše	Barvíková	 84	let
Ludmila	Janíková	 86	let
Vlasta	Mačáková	 88	let
Miroslav	Coufalík	 89	let
Věra	Grimesová	 90	let
František	Máčala	 90	let
Anděla	Mikulcová	 94	let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Vítáme mezi námi nové občánky
Milan	Žebráček	 																																		Hlavní	294 
Petra	Žebráčková	 																																		Hlavní	294 
Vojtěch	Baláž																																																					A.	Václavíka	249 
Barbora	Janíková																																																			L.	Janáčka	298

 Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Bc.	Eliška	Bernátková	a	Mgr.	Petr	Coufalík									Za	Potokem	13 
Ing.	Iva	Krčmová	a	Ing.	Pavel	Coufalík															Za	Potokem	13 
Lucie	Kalinová	a	Andrij	Turčyn																																	Nivy	I.	251 
Denisa	Potančoková	a	Marian	Troják																									Nivy	II	441

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili
Magdalena	Matulíková	 Nivy	216	 78	let 
František	Bětík	 Antonína	Václavíka	202	 72	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.

○  23.	září 
  Večer chval - Adorare v kostele sv. Martina
●  13.	listopadu 
  Svatomartinské hody
○  19.	listopadu 
  7. Medový den
●  25.	listopadu 
  Rozsvěcování vánočního stromu
○  2.	prosince 
  Divadelní představení Sluha dvou pánů
●  7.	prosince 
  Vítání občánků
○  10.	prosince	  
  Andělské tvoření
●  18.	prosince	  
  Adventní koncert v kostele sv. Martina  
  – FS Leluja
○  25.	prosince	  
  Živý Betlém
●  26.	prosince	  
  Štěpánský běh + 9. Štěpánský pochod   
  Luhačovským Zálesím

Společenské akce

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

 


