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	 Vážení	spoluobčané,
nejen	 při	 pohledu	 do	 kalendáře	 nelze	 přehlédnout,	
že	je	jaro	opět	tady.	Doma	probíhá	úklid	nejbližšího	
okolí	po	zimě	a	věnujeme	se	prvním	jarním	pracím	na	
zahradě.	S	příchodem	jara	také	většina	z	nás	přemýšlí	
o	plánech	pro	nadcházející	 období,	 tedy	do	 čeho	 se	
pustí,	co	nového	vybudují,	opraví	nebo	jinak	zvelebí.
	 Stejným	 způsobem	 připravuje	 své	 projekty	
i	 městys	 Pozlovice.	 Jelikož	 mě	 dění	 v	
Pozlovicích	zajímá	a	záleží	mi	na	 rozvoji	
místa,	kde	žijeme,	rád	bych	jarní	úvodník	
věnoval	právě	tomuto	tématu.	
	 V	 minulém	 roce	 se	 podařilo	
dokončit	důležitý	dokument	„Plán	rozvoje	
městyse	 Pozlovice“	 pro	 období	 2016	 -	
2026.	V	rámci	dotazníkového	šetření	mohl	
svými	 názory,	 připomínkami	 a	 náměty	
přispět	 každý	 občan.	 Na	 základě	 tohoto	
dokumentu	budeme	v	následujících	letech	přistupovat	
k	 realizaci	 investičních	 akcí	 ve	 všech	 oblastech	
rozvoje	městyse	 Pozlovice.	Další	 důležitou	 událostí	
bylo	 dokončení	 a	 schválení	 návrhu	 komplexních	
pozemkových	úprav	v	našem	katastru,	které	jsou	také	
podstatným	faktorem	pro	další	rozvoj	území.
	 Pokud	se	rozhlédneme	kolem	sebe,	můžeme	
vidět,	 že	 se	 u	 nás	 s	 využitím	 dotací	 v	 minulosti	
realizovalo	a	stále	realizuje	velké	množství	projektů.	
Ty	 jsou	 zaměřeny	 do	 různých	 oblastí,	 ať	 už	 je	 to	
budování	 nebo	 rekonstrukce	 místní	 infrastruktury,	
mobiliáře,	 podpora	 společenských	 a	 kulturních	
akcí	 nebo	 propagace	 regionu.	 Faktem	 je,	 že	 díky	
bezprostřední	 blízkosti	 lázní	 a	 přehrady	 jsou	 i	
Pozlovice	 turisticky	 atraktivním	 místem.	 Proto	 je	 
v	rámci	plánování	 investic	nutné	zohlednit	 také	tuto	
skutečnost.
	 Při	 diskuzích	 se	 sousedy	 a	 známými	 však	
často	 narážím	 na	 otázky,	 zda	 je	 skutečně	 potřeba	
investovat	 prostředky	 např.	 do	 podpory	 cestovního	

ruchu,	abychom	k	nám	přilákali	více	turistů.	Je	nutné	
prezentovat	městys	na	internetu,	nabízet	návštěvníkům	
mobilního	 turistického	 průvodce	 Pozlovicemi	 a	
podobně?	Zaznívají	názory,	že	by	se	mělo	dělat	více	
pro	samotné	občany	Pozlovic	a	nesnažit	se	z	našeho	
domova	udělat	rušnou	turistickou	destinaci.	Musíme	si	
ale	uvědomit,	že	právě	cestovní	ruch	se	výrazně	podílí	
na	rostoucích	daňových	příjmech	městyse,	na	základě	

kterých	máme	možnost	plánovat	také	další	
investice.	Najít	pomyslnou	rovnováhu	mezi	
těmito	 navzájem	 protichůdnými	 kritérii	
bude	úkolem	nejen	současných	zastupitelů.
	 Tím	 se	 ale	 dostávám	 k	 tomu,	 že	 je	
velmi	 důležitý	 hlavně	 zájem	 samotných	
občanů.	 Slyšet	 Váš	 názor,	 mít	 návrh	 co	
by	 se	 mělo	 zlepšit,	 zájem	 zapojit	 se	 do	
diskuse	–	to	jsou	impulsy,	jak	udělat	něco	
konkrétního	 právě	 pro	 Pozlovice	 a	 jejich	

obyvatele.	Ani	já	a	myslím,	že	ani	nikdo	ze	zastupitelů	
nemá	zájem	připravovat	projekty	jen	proto,	abychom	
pouze	proinvestovali	peníze.	Tyto	prostředky	by	měly	
být	vynaloženy	skutečně	účelně.	Je	jasné,	že	nejsme	
schopni	 realizovat	 požadavky	 občanů	 beze	 zbytku.	
Vždy	 musíme	 zohlednit	 nutnost	 investice,	 prověřit	
možnost	 získání	 dotačního	 titulu	 a	 posoudit	 další	
souvislosti	u	konkrétního	projektu.
	 Proto	patří	velký	dík	těm	z	Vás,	kterým	není	
lhostejné,	kde	žijete	a	máte	zájem	zapojit	se	do	věcí	
veřejných.		Zkusme	tedy	i	v	dnešní	hektické	době	na	
začátku	jara	udělat	něco	málo	pro	to,	že	budou	i	nadále	
Pozlovice	místem,	kde	se	nám	líbí	a	kde	se	lidé	rádi	
vracejí.	 Můžeme	 začít	 jarním	 úklidem,	 velikonoční	
výzdobou,	později	možná	diskuzí	se	zastupiteli,	kteří	
se	budou	věnovat	Vašim	námětům…
	 Všem	Vám	přeji	klidné	prožití	Velikonoc	a	po	
dlouhé	zimě	také	slunečné	jaro.

Ing. Petr Novák, zastupitel městyse Pozlovice
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Rekonstrukce ul. K Přehradě a ul. Na Drahách  
- I. etapa - horní část

V únoru proběhl výběr dodavatele, smlouva o dílo byla 
uzavřena se spol. COLAS CZ a. s., cena díla  za I. i II. etapu 
10.609 tis. Kč. Realizace etapy Na Drahách je plánovaná na 
duben - červenec 2017. Bude provedena kabelizace NN a 
VO, nových chodník a komunikace.

Hasičská cisterna
Ve spolupráci se členy JSDH byla zpracována specifikace 
vozidla a očekáváme její schválení ze strany GŘ HZS ČR. 
Připravujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele 
CAS.

Kabiny SK Pozlovice - střecha, okna, dveře, zateplení
Naše	 žádost	 o	 dotaci	 z	 OPŽP	 byla	 úspěšná	 a	 nyní	
připravujeme	zadávací	dokumentaci	pro	výběr	dodavatele.	
Naší	 snahou	 je	 realizaci	 připravit	 na	 období	mezi	 jarní	 a	
podzimní	fotbalovou	sezónou.

Pořízení 5 ks šlapadel
Jednáme	 o	 uzavření	 kupní	 smlouvy	 na	 pořízení	 pěti	
nových	 šlapadel	 před	 zahájením	 rekreační	 sezóny.	 	 Tím	
předpokládáme	dokončení	obnovy	naší	flotily.

VO - přehrada - přípolož k NN -  VO od penzionu  
U Hráze k WC a dále k Adamantinu

Byla	 objednána	 projektová	 dokumentace	 na	 nové	
veřejné	 osvětlení	 pozlovského	 břehu	 přehrady.	 Projekt	
koordinujeme	se	spol.	E-ON	Distribuce,	která	bude	od	WC	

u	hráze	k	penzionu	U	Hráze	pokládat	kabel	NN.
Oprava účelové komunikace od LS Niva  

do chatové oblasti Křapodola
Byl	 proveden	 výběr	 projektanta	 a	 uzavřena	 smlouva	 o	
dílo	 na	 zpracování	 projektu	 na	 opravu	 stávající	 panelové	
komunikace	 a	 prodloužení	 k	 pozemkům	 a	 chatám.	 
V	zadání	je	zahrnuta	i	úprava	chodníku	k	přehradě.	I	u	této	
akce	 jednáme	 o	 společné	 realizaci	 veřejného	 osvětlení	 a	
kabelizace	NN.	

Skládka zeminy Řetechovská - přípravné práce
Na	 základě	 požadavku	 odboru	 životního	 prostředí	 MěÚ	
Luhačovice	 a	 AOPK	 ČR	 bylo	 objednáno	 provedení	
biologického	 hodnocení	 lokality	 pro	 skládku	 zeminy.	
Průzkumy	budou	probíhat	od	března	do	začátku	zimy	t.	r.

Projekt ZŠ - Pomáháme chránit přírodu
Tento	projekt	byl	zpracovaný	Základní	školou	Pozlovice	ve	
spolupráci	se	Základní	školou	ve	Fačkově.	Umožní	dětem	
cesty	 za	 poznáním	 přírody,	 seznámí	 se	 s	 problematikou	
třídění	 odpadů.	V	 projektu	 je	 zahrnuto	 dovybavení	 školy	
tablety	a	dalšími	pomůckami	pro	výuku.

Kultura - projekt „Spájame to cenné v nás“
Společně	 s	 naším	 partnerským	 městem	 Rajecké	 Teplice	
jsme	připravili	projekt	pro	vzájemní	výměny	skupin	občanů	
při	kulturních	akcích	(např.	fašank,	divadelní	představení),	
dovybavení	 pro	 tyto	 akce	 (pártystany,	 lavice,	 informační	
panely)	 a	 informační	 kiosek,	 který	 by	 v	 prostoru	 před	
úřadem	umožnil	trvalý	přístup	k	informacím.

VO - modernizace osvětlení - výměna lamp  
ul. Jurkovičova alej, přehrada

Po	realizaci	výměny	světel	v	ul.	A.	Václavíka,	Nivy,	Nivy	I.,	
Nivy	II.,	Nivy	III.,	V	Dražkách,	Za	Potokem,	K	Přehradě	a	
dalších	připravujeme	výměnu	za	LED	svítidla	v	Jurkovičově	
aleji	 a	 v	 oblasti	 přehrady.	Tím	by	 byla	 ukončena	 obnova	
dožitých	svítidel	s	velkou	spotřebou	elektřiny.			

Turistické chodníky - Křapodola,  
koupaliště - horní parkoviště

Hledáme	 možnosti	 zdroje	 financování	 oprav	 stávajících	

Na čem pracujeme                                                                    Ing.	Olga	Tkáčová

Investiční akce                                                                    Ing.	Olga	Tkáčová
	 Nejvýznamnější	 investicí	 v	 letošním	 roce	 je	
rekonstrukce	místní	 komunikace	Na	Drahách.	Tato	 ulice,	
stejně	 jako	 ostatní,	 prošla	 svým	 vývojem.	 Podle	 údajů	
v	 pozemkové	 knize	 Obec	 Pozlovice	 dlouhý	 pozemek	 o	
výměře	 přes	 1,5	 ha	 po	 levé	
straně	 původně	 polní	 cesty	
postupně	 od	 počátku	 20.	
století		prodávala	na	výstavbu	
rodinných	 domů.	 Inženýrské	
sítě	 vznikaly	 v	 různé	 době	
a	 kvalitě.	 Přípravné	 práce	
na	 projektu	 rekonstrukce	
komunikace,	 chodníku	 a	
veřejného	 osvětlení	 byly	
zahájeny	 v	 loňském	 roce	 a	
letos	můžeme	přistoupit	k	realizaci.	Oproti	jiným	doposud	
realizovaným	stavbám	(2014	-	ul.	A.	Václavíka,	2016	-	ul.	
Nivy)	v	této	ulici	dojde	k	rozšíření	komunikace	i	chodníku.	

S	firmou	COLAS	CZ	a.	s.	upřesňujeme	harmonogram	prací,	
abychom	byli	schopni	vše	realizovat	za	provozu.	Současně	
koordinujeme	práce	 tak,	 aby	 společnost	E-ON	Distribuce	
provedla	 kabelizaci	 vedení	 nízkého	 napětí.	 Ještě	 před	

zahájením	 stavby	 usilujeme	
o	 dokončení	 napojení	 nově	
budovaných	 inženýrských	
sítí	 z	 lokality	 pro	 výstavbu	
nových	domů	po	pravé	straně	
ulice.	 Podle	 smlouvy	 o	 dílo	
předání	 staveniště	 proběhne	
3.	 4.	 2017,	 dokončení	 stavby	
plánujeme	 před	 poutí	 21.	 7.	
2017.	 V	 těchto	 dnech	 jsme	
provedli	 monitoring	 dešťové	

kanalizace,	která	si	pravděpodobně	vyžádá	lokální	opravy.	
Postupně	vás	budeme	o	průběhu	stavby	informovat.	
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Na čem pracujeme (pokračování ze str. 2)                             Ing.	Olga	Tkáčová

lesních	 chodníků	 a	 výstavby	 lesního	 chodníku	 mezi	
koupalištěm	 a	 parkovištěm,	 který	 naváže	 na	 chodník	 od	
koupaliště.

VO - ul. Pod Větrníkem - přípolož při přeložce kabelu NN
Byla	 objednána	 projektová	 dokumentace	 na	 kabelizaci	
veřejného	osvětlení	v	souběhu	s	plánovanou	kabelizací	NN	
v	části	ul.	Pod	Větrníkem	a	obnova	a	doplnění	vzdušného	
vedení	v	části	ulice,	kde	prozatím	není	plánována	kabelizace	
NN.	 Jednáme	 o	 uzavření	 smluv	 s	 vlastníky	 dotčených	
pozemků.	

Systém studen a zavlažování - hřiště SK Pozlovice
Byl	 vypracovaný	 investiční	 záměr	 a	 vyžádána	 cenová	
nabídka	 na	 vypracování	 projektu	 studny	 v	 prostoru	
fotbalového	hřiště.

Hřiště s umělým povrchem za kabinami SK Pozlovice
O	 konečném	 rozhodnutí	 o	 tomto	 záměru	 jednáme	 
s	vedením	SK	Pozlovice.	Předpokládané	náklady	jsou	téměř	
trojnásobné	proti	původnímu	záměru	(do	100	tis.	Kč),	proto	
nebyla	radou	tato	akce	doporučena	k	realizaci.	

Modernizace učeben ZŠ - IROP + udržovací práce 
Po	 výběru	 zpracovatele	 projektové	 dokumentace	
zpracováváme	 projekt	 na	modernizaci	 učeben	 pro	 výuku	
informatiky,	jazyků	a	přírodovědy.	Optimalizujeme	rozsah	
nového	vybavení	a	s	tím	související	úpravy	elektroinstalace,	
počítačové	sítě	a	souvisejících	stavebních	úprav.	Samostatně	
řešíme	 projekt	 na	 nezbytné	 stavební	 úpravy	 v	 ostatních	
částech	budovy.	

Studie Rekonstrukce MK a chodník Řetechovská
Po	výběru	zpracovatele	studií	proběhne	v	březnu	podrobné	
zaměření	 a	 bude	 zpracován	 návrh	 na	 nové	 prostorové	
uspořádání	 veřejného	 prostoru	 -	 komunikace,	 chodník,	
osvětlení.	Bude	prověřena	možnost	parkovacích	míst	v	části	
ulice	navazující	na	centrum.	Plánujeme	veřejné	projednání.

Studie Obytné zóny Nivy I. a Nivy II. 
V	 této	 části	Pozlovic	 chceme	prověřit	možnost	 přestavby	
ulic	na	obytné	zóny.	Je	to	moderní	způsob	řešení	dopravy	
pro	bezpečné	soužití	chodců,	cyklistů,	motorové	dopravy	i	
parkujících	vozidel.		I	u	tohoto	projektu	přizveme	občany	 
k	veřejnému	projednání.

Studie cyklostezka Dolní Lhota + Nevšová  
+ zastávky Lipska 

Máme	 zpracované	 zadání	 pro	 výběr	 zpracovatele	 studie,	

čekáme	 na	 dokončení	 změn	 v	 katastru	 nemovitostí	
v	 návaznosti	 na	 komplexní	 pozemkové	 úpravy.	 Byla	
projednávána	možnost	přesunu	autobusových	zastávek	ke	
křižovatce	silnice	na	Dolní	Lhotu	s	komunikací	do	lokality	
Lipska.	

Průzkumný vrt koupaliště 
Průzkumný	 vrh	 v	 areálu	 koupaliště	 je	 raalizován	 s	 cílem	
získat	vodu	pro	závlahy	a	v	případě	dobré	kvality	i	na	další	
využití.	Vrtné	práce	koncem	března	t.	r.	provede	spol.	Vodní	
zdroje	Holešov	a.	s.

Územní studie 
S	 Ing.	 arch.	 Vladimírem	 Dujkou	 byla	 uzavřena	 smlouva	
o	dílo	na	vypracování	územní	studie	lokality	BI	10,	práce	
budou	probíhat	do	srpna	t.	r.	

Prodloužení VO Řetechovská 
V	 návaznosti	 na	 novou	 výstavbu	 v	 ul.	 Řetechovská	 bylo	
prodlouženo	veřejné	osvětlení	po	křižovatku	s	komunikací	
do	lokality	Záhumenice.

Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého
Obstaráváme	 zpracování	 restaurátorského	 záměru	 
a	připravujeme	podklady	pro	žádost	o	dotaci	v	r.	2018.			

Obnova a budování míst pasivního odpočinku   
(altány, výhledy… )

Zpracovali	jsem	žádost	o	dotaci	na	obnovu	-	nátěry	altánů	
v	 centru,	 za	 kostelem,	 k	 přehradě,	 pod	 Vegou	 a	 obnovu	
vyhlídkového	místa	pod	lesem	za	Větrníkem.	Záměrem	je	
obnovit	posed	a	doplnit	toto	místo	o	relaxační	lehátko.

Chodník Lipska 
Na	 propojení	 stávajících	 zastávek	 v	 lokalitě	 Lipska	
chodníkem	byl	zpracován	investiční	záměr	a	budeme	jednat	
s	vlastníky	pozemků.	Byla	zpracována	žádost	o	dotaci	na	
vypracování	 projektové	 dokumentace	 z	 programu	BESIP	
ZK,	ale	byla	zamítnuta.	

Autobusové zastávky a úpravy silnice  
(křižovatka u hřiště)  

V	současné	době	dokončujeme	dokumentaci	pro	 stavební	
povolení	 a	 provádění	 stavby	 „Pozlovice	 -	 autobusové	
zastávky	a	stavební	úprava	silnice	III/4922“.	S	VaK	Zlín	a.	s.	
bylo	dohodnuto	zpracování	projektu	na	přeložku	vodovodu	
v	 prostoru	 křižovatky	 a	 čeká	 nás	 jednání	 s	 ÚZSVM	 o	
majetkoprávním	 vypořádání.	 Snažíme	 se	 dopracovat	
podklady	pro	podání	žádosti	o	dotaci	ze	SFDI	na	r.	2018.				

Vezměme si příklad z našich dětí                                                Ing.	Olga	Tkáčová
	 V	úterý	14.	3.	2017	mě	navštívil	pán	z	Brna,	který	
do	Pozlovic	zašel	s	manželkou,	paní	učitelkou,	na	procházku	
z	 lázní.	 Přišel	 pochválit	 naše	 děti,	 že	 je	 cestou	 ze	 školy	
všechny	pozdravily!	A	já	děkuji	dětem,	že	nám	všem	tímto	
dělají	dobré	jméno,	rodičům,	pedagogům	i	dalším,	kteří	je	

k	tomuto	vychovali.	V	rekreačních	oblastech	v	zahraničí	je	
běžné,	že	se	i	cizí	 lidé	na	potkání	pozdraví.	Je	 to	známka	
toho,	že	je	člověk	vítaným	hostem	a	místo,	kde	pobývá,	je	
místem	kulturních	a	slušných	lidí.	Proto	si	vezměme	příklad	
z	našich	dětí	a	jednoduše	pozdravme… 
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Kabelová televize                                                                                          Ing.	Dušan	Richter
Šíření slovenských programů na území ČR

K	 1.	 1.	 2017	 bylo	 ukončeno	 digitální	 pozemní	 	 vysílání	
(DVB-T)	 programů	 slovenské	 televizní	 skupiny	Markíza	
Group	 (TV	 Markíza,	 TV	 Doma	 a	 TV	 Dajto).	 Markíza	
odůvodnila	 ukončení	 pozemní	 distribuce	 svých	 stanic	
nízkým	 zájmem	 o	 pozemní	 platformu.	 	 Tyto	 programy	
pak	 byly	 dostupné	 již	 jen	 přes	 satelit.	 Od	 1.	 3.	 2017	
nejsou	 v	 nabídkách	 kabelových	 a	 satelitních	 operátorů,	
které	 poskytují	 své	 služby	 na	 území	 České	
republiky,	 nabízeny	 programy	 TV	 Markíza	
(HD),	 TV	 Doma	 (HD)	 a	 TV	 Dajto	 (HD).	 
V	 kabelové	 TV	 už	 bohužel	 tyto	 programy	 na	
základě	 platných	 licencí	 není	 možno	 dále	 šířit.	
Místo	 těchto	 tří	 programů	 mohou	 operátoři	
poskytovat	mezinárodní	verzi	Markízy,	nazvanou	
Markíza	 International.	 Programové	 schéma	
této	 stanice	 vychází	 z	 národní	 verze	 programu	
Markíza.	Program	se	totiž	zcela	zaměřuje	jen	na	
vlastní	produkci,	na	kterou	má	vysílací	práva	pro	
šíření	 mimo	 území	 Slovenska.	 Také	 Slovenská	
televizní	 skupina	 JOJ	 Group	 pokračuje	 ve	 své	
snaze	o	zrušení	nelegálního	vysílání	svých	stanic	v	ČR.	Volí	
stejný	postup	jako	před	nedávnem	Markíza.	Operátoři	jsou	
vyzýváni,	aby	ukončili	vysílání	stanic	TV	JOJ,	JOJ	Plus	a	
WAU.	V	České	republice	 je	 legálně	dostupná	stanice	JOJ	
Family	a	 rovněž	placený	filmový	kanál	 JOJ	Cinema.	Vše	
směřuje	 k	 absolutnímu	vypnutí	 neplacených	 zahraničních	

stanic	v	ČR.
Nová generace pozemního vysílání DVB-T2

České	 Radiokomunikace	 (CRA)	 zahájily	 1.	 3.	 2017	
vysílání	 první	 části	 přechodové	 sítě	 pro	 novou	 generaci	
pozemního	 vysílání	 DVB-T2	 /	 HEVC,	 konkrétně	 
z	vysílačů	Praha	Žižkov	a	Cukrák.	V	následujících	měsících	
bude	 síť	 rozšiřována	 i	 do	 dalších	 regionů.	 Tato	 nová	
DVB-T2	síť	bude	zajišťovat	vysílání	televizních	programů	

komerčních	 televizních	 stanic	 i	 po	 roce	 2020,	
kdy	se	předpokládá	vypnutí	 současných	DVB-T	
sítí.	 Přechod	 na	 DVB-T2	 je	 vynucen	 z	 důvodu	
odebrání	části	 televizních	kmitočtů,	které	budou	
po	roce	2020	alokovány	pro	mobilní	datové	sítě	
„5G“.	 Pozemní	 vysílání	 přijímá	 více	 než	 60	 %	
domácností	v	ČR	a	je	to	jediná	platforma,	která	je	
pro	 diváky	 zdarma.	 Souběžné	 vysílání	DVB-T2	
má	i	velmi	důležitý	sociální	rozměr.	Lidé	dostávají	
čas,	aby	si	přirozeně	obnovili	televizory,	na	nákup	
nového	přijímače	mají	čas	až	do	roku	2020.	Aby	
měli	 lidé	 snazší	 orientaci	 v	 tom,	 které	 televizní	
přijímače	jsou	správné,	připravily	CRA	certifikaci	

a	udělují	logo	„DVB-T2	ověřeno“	přijímačům,	které	vyhoví	
testování	a	prokáží,	že	budou	schopné	fungovat	i	v	novém	
způsobu	vysílání.	Seznam	přijímačů,	který	diváci	najdou	na 
www.dvbt2overeno.cz,	je	pravidelně	aktualizován.

(zdroj:	www.kabelovkazlinsko.cz)

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace.                                                                                                  EKOLAMP
	 V	 průměrné	 české	 domácnosti	 je	 nyní	 15	 kusů	
světelných	zdrojů.	Jsou	mezi	nimi	jak	klasické	a	halogenové	
žárovky,	 tak	 i	 úsporné	 zářivky	 či	 LED	 diodové	 žárovky.	
Kam	s	nimi,	když	doslouží?	Wolframové	žárovky	je	možné	
vyhodit	 do	 běžného	 odpadu.	 Úsporky	 je	 však,	 vzhledem	 
k	malému	obsahu	rtuti,	potřeba	odevzdat	k	recyklaci.	Navíc	
se	 díky	 recyklaci	 využije	 více	 než	 95	 %	 materiálů,	 ze	
kterých	jsou	vyrobené.
	 Pokud	 i	 vám	 v	 domácnosti	 dosloužila	 úsporná	
zářivka	 a	 vy	 přemýšlíte,	 kde	 je	 ve	 vašem	 okolí	 nejbližší	
sběrné	 místo,	 využijte	 užitečnou	 mobilní	 aplikaci	 „Kam	 
s	ní“	společnosti	EKOLAMP.
	 Nová	 aplikace	 vám	 rychle	 pomůže	 najít	 sběrný	
dvůr,	 obchod	 s	 elektrem,	 supermarket,	 obecní	 úřad,	 nebo	
další	 místa	 ve	 vašem	 okolí,	 kde	 jsou	 umístěny	 sběrné	
nádoby.	Aplikaci	si	můžete	zdarma	stáhnout	do	mobilního	
telefonu	nebo	tabletu	s	operačním	systémem	Android	nebo	
iOS.	Kromě	mapy	sběrných	míst	aplikace	navíc	obsahuje	
přehledný	 popis	 jednotlivých	 druhů	 světelných	 zdrojů	 a	
kvíz	na	procvičení	znalostí.
	 V	 Pozlovicích	 můžete	 vysloužilé	 světelné	 zdroje	
odevzdat	ve	sběrném	dvoře	(ul.	Ludkovická	448,	otevřeno:	
Středa	15.00	-	18.00,	Sobota	8.00	-	12.00)	nebo	zanést	do	
malé	 sběrné	 nádoby,	 která	 je	 umístěna	 v	 přízemí	 Úřadu	
městyse	Pozlovice,	Hlavní	51.

	 V	Česku	 je	nyní	 k	dispozici	 přes	4.400	 sběrných	
míst.	 Zpětný	 odběr	 světelných	 zdrojů	 pro	 naši	 obec/naše	
město	 zajišťuje	 kolektivní	 systém	 EKOLAMP,	 který	 
v	 České	 republice	 funguje	 již	 od	 roku	 2005.	Vytváří	 síť	
sběrných	míst	 a	 plně	hradí	přepravu	 sběrných	kontejnerů	
do	recyklační	firmy	i	samotnou	recyklaci.	Díky	tomu	ušetří	
Městys	Pozlovice	finanční	prostředky,	které	bychom	jinak	
museli	vynaložit	na	recyklaci	nebezpečných	odpadů.	
	 Více	 se	 o	 problematice	 nakládání	 
s	nefunkčními	zářivkami	dočtete	na	www.ekolamp.cz.

QR kód AndroidQR kód iOS

Mobilní 
aplikace  

„Kam s ní?“

http://www.dvbt2overeno.cz
http://www.kabelovkazlinsko.cz
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	Statistika	obyvatel	Pozlovic	za	rok	2016:	narození	–	12	
dětí,	úmrtí	–	9	osob,	přistěhování	–	37	osob,	odstěhování	
–	19	osob.	K	31.	12.	2016	měly	Pozlovice	1.252	obyvatel.
	 Pracovníci	 Služeb	 městyse	 Pozlovice	 prováděli	
zimní	 údržbu	 místních	 komunikací	 a	 chodníků.	 Před	
plesovou	 sezónou	 opravili	 židle	 a	 stoly	 v	 tělocvičně,	 
v	dílně	opravovali	komunální	techniku	a	na	Stezce	zdraví	
u	Luhačovické	přehrady	cvičební	stroje.	V	ul.	Podhradská	
odstranili	 garáž	 ležící	 v	 trase	 plánovaného	 vedení	 kabelu	
NN.	Upravovali	prostory	bývalé	prodejny	pečiva	v	budově	
hasičské	zbrojnice	pro	nového	nájemce.	Prováděli	zametání	
chodníků	a	komunikací	a	odváželi	smetený	posyp.
	 V	 rámci	 projektu	 „Cestování	 dostupné	 všem“	
byl	 zpracován	 informační	 turistický	 leták	 „Okolím	
Luhačovicka“,	k	dispozici	je	na	ÚM	Pozlovice.
	 Řešili	 jsme	 škodu	způsobenou	na	majetku	městyse	po	
dopravní	 nehodě	 31.	 12.	 2016	 na	 zastávce	 Lipska.	 Tato	
autobusová	zastávka	byla	demontována	a	v	těchto	dnech	je		
zde	instalována	zastávka	nová.
	 V	sobotu	7.	1.	2017	se	konala	na	Luhačovicku	Tříkrálová	
sbírka.	 Celkem	 bylo	 vybráno	 339.962,-	 Kč,	 z	 toho	 
v	Pozlovicích	46.860,-	Kč.	Dárcům	děkujeme	za	štědrost.
	 12.	 1.	 2017	 se	 uskutečnila	 schůzka	 s	 podnikateli	 
v	cestovním	ruchu	z	Pozlovic	za	účasti	ředitelky	Centrály	
cestovního	 ruchu	VM	PhDr.	Dany	Daňové.	V	 rámci	 této	
schůzky	byly	představeny	projekty	 realizované	v	 r.	 2016,	
plán	na	r.	2017	a	předány	propagační	materiály.	19.	1.	2017	
jsme	se	zúčastnili	veletrhu	cestovního	 ruchu	Region	Tour	
2017	v	Brně.
	 8.	 2.	 2017	 se	 uskutečnila	 v	 multifunkčním	 centru	
Pozlovice	 přednáška	 pro	 děti	 ze	 ZŠ	 Pozlovice	 na	 téma	
požární	bezpečnost.	Přednášela	Mgr.	Eva	Úlehlová	ze	SDH	
Pozlovice.
	 Jednali	 jsme	 o	 možnostech	 přesunu	 autobusových	
zastávek	v	lokalitě	Lipska	a	variantách	vedení	cyklostezky	
směrem	 na	 Dolní	 Lhotu	 za	 účasti	 zástupců	 ŘSZK,	MěÚ	
Luhačovice	–	odbor	dopravy,	vlastníků	pozemků	a	starosty	
Dolní	Lhoty.	Byla	podána	žádost	o	dotaci	z	programu	BESIP	
na	 Zlínský	 kraj	 na	 projektovou	 dokumentaci	 chodníku	 
v	této	lokalitě,	která	však	byla	Zlínským	krajem	zamítnuta.
	 V	rámci	investic	na	rok	2017	byla	schválena	k	realizaci	
akce	 „Rekonstrukce	místní	 komunikace	K	Přehradě	 a	Na	
Drahách“	 -	 2.	 etapa	 –	 ul.	 Na	 Drahách	 v	 termínu:	 duben	
–	 červenec	 2017.	 Zhotovitel:	 spol.	Colas	CZ,	 a.	 s.,	 cena:	
10.609	 tis.	 Kč.	 Na	 akci	 jsme	 podali	 žádost	 o	 dotaci	 z	
Programu	obnovy	venkova	Zlínského	kraje	ve	výši	1	mil.	
Kč.
	 Vybrali	 jsme	 zhotovitele	 na	 provedení	 biologického	
hodnocení	plochy	pro	skládku	zeminy	v	ul.	Řetechovská,	
na	 projektové	 práce	 akcí	 „Rekonstrukce	 komunikace	
Křapodola“	 (kolem	 hotelu	 Niva	 směrem	 k	 přehradě	 –	
panelovka),	 „Studie	 ul.	 Řetechovská	 –	 rekonstrukce	
komunikace	a	chodník“	a	„Studie	obytné	zóny	v	ul.	Nivy	I.	
a	Nivy	II.“.

	 Byla	 schválena	 realizace	 průzkumného	 vrtu	 v	 areálu	
koupaliště.	Akci	provede	společnost	Vodní	zdroje	Holešov	
a.	s.,	které	bylo	předáno	staveniště.	Zdroj	vody	nám	pomůže	
zlepšit	hospodaření	v	areálu	koupaliště.
	 Prověřovali	 jsme	 možnosti	 získání	 dotace	 na	 očištění	
památkově	chráněné	sochy	sv.	Jana	Nepomuckého	a	Boží	
muky	v	ul.	Antonína	Václavíka.
	 Připravili	jsme	žádost	o	dotaci	z	Ministerstva	zemědělství	
ČR	 na	 obnovu	 míst	 pasivního	 odpočinku	 –	 jedná	 se	 o	
obnovu	 nátěrů	 altánu	 v	 centru,	 za	 kostelem,	 k	 přehradě,	
pod	Vegou,	přístřešku	na	kola	a	nový	vyhlídkový	posed	a	
vyhlídkové	lehátko	za	Větrníkem.
	 Mgr.	Jarmila	Hájková	rezignovala	na	funkci	předsedkyně	
kulturní	komise,	kterou	vykonávala	od	r.	2002.	Děkujeme	za	
její	vykonanou	práci.	Novou	předsedkyní	byla	jmenována	
Anežka	Hrabinová.
	 Rozhodnutí	 o	 schválení	 návrhu	 komplexních	
pozemkových	 úprav	 v	 k.	 ú.	 Pozlovice	 nabylo	 právní	
moci	 27.	 1.	 2017.	 Děkujeme	 všem	 vlastníkům	 pozemků,	
zástupcům	sboru	vlastníků,	pracovníkům	SPÚ	i	společnosti	
Georeal	za	množství	odvedené	práce	a	vstřícné	jednání.
	 Proběhla	 schůzka	 organizačního	 výboru	 akce	 „Košt	
slivovice	 a	 ochutnávka	 medu	 z	 Luhačovského	 Zálesí“,	
termín	koštu:	25.	března	2017.
	 U	projektu	„Pozlovice	–	autobusové	zastávky	a	stavební	
úpravy	silnice	 III/4922“	 (Pozlovice	 -	dolní	konec)	 řešíme	
ve	spolupráci	s	VaK	detaily	křížení	s	vodovodními	řady.
	 Ředitelé	mateřské	a	základní	školy	se	zúčastnili	jednání	
rady,	projednali	výsledky	hospodaření	za	r.	2016,	rozpočet	
na	 r.	 2017	 a	podrobnosti	 k	 návrhu	na	 sloučení	MŠ	a	ZŠ,	
které	bylo	zastupitelstvem	schváleno	k	1.	7.	2017.
	 Byla	provedena	inventarizace	majetku	městyse	Pozlovice	
a	Služeb	městyse	Pozlovice.	Zpracovávali	jsme	statistické	
výkazy	o	kulturní	činnosti	za	rok	2016	a	o	odpadech	za	rok	
2016.
	 Proběhlo	 prověření	 stavu	 bioodpadu	 na	 odpadovém	
centru.	Následovala	 jednání	k	možnosti	využití	dotace	na	
jeho	technologické	zpracování.
	 Prověřujeme	 možnosti	 financování	 sociální	 bydlení	 
s	využitím	dotace	z	IROP.
	 V	 Otrokovicích	 proběhlo	 jednání	 ohledně	 situace	 ve	
společnosti	VaK	Zlín	a.	s.	Cílem	je	posílení	práv	akcionářů	
–	obcí	a	měst	a	snížení	cen	vodného	a	stočného.
	 Odbornou	 firmou	 proběhly	 práce	 na	 ošetřování	 47	
stromů	podle	projektu	„Péče	o	stromy	Pozlovice“	v	centru	
městyse	a	v	Jurkovičově	aleji.	Z	důvodu	prasklého	tlakového	
větvení	u	kosterní	větve	přímo	nad	hracím	prvkem	pro	děti	
byla	pokácena	lípa	v	centru.	Dále	u	ní	byla	objevena	vnitřní	
hniloba	 a	 rozšířená	 infekce	 kosterního	 větvení.	 Náhradu	
plní	další	5	líp	v	daném	prostoru.	Ve	výhledu	je	plánováno,	
že	Junáci	v	 rámci	oslav	50.	výročí	vysadí	 lípu	novou	pro	
budoucí	generace.
   Tuto rubriku najdete na www.pozlovice.cz.

Události v průběhu I. čtvrtletí 2017 ve zkratce                                                         Ing.	Bronislava	Coufalíková	    

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Stromy                                                                         Ing.	Stanislav	Jurák
„Stromy jsou srdcem naší krajiny...”

...a	nedílnou	součástí	našeho	života.	Setkáváme	se	s	nimi	na	
každém	kroku.	Protože	plní	mnoho	důležitých	funkcí,	jako	
je	 snižování	 prašnosti	 a	 hlučnosti	 prostředí,	 ovlivňování	
větrného	 proudění,	 estetické	 funkce	 a	 mnoho	 dalších,	 je	
třeba	o	ně	dobře	pečovat.	Péče	o	stromy	v	sobě	skrývá	mnoho	
podob,	od	zajištění	bezpečnosti,	zlepšení	zdravotního	stavu	
stromu,	 přes	 založení	 a	 výchovu	 koruny	 až	 po	 nutnost	
redukčního	zásahu	a	tím	možného	prodloužení	funkčnosti	
a	života	stromu.
	 Těmito	úvodními	větami	navazuji	na	poslední	článek	
se	stále	živou	tématikou	uvedený	v	Pozlovském	občasníku	
jaro	2014	–	Stromy	pod	kontrolou.	V	následujících	větách	
Vám	 chceme	 přiblížit	 několik	 dalších	 skutečností,	 které	
Vám	mohou	přiblížit	tuto	problematiku.
	 Dnem	 1.	 ledna	 2014	 nabyl	 účinnosti	 zákon	 
č.	 89/2012	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 který	 přinesl	 také	
změny	některých	soukromoprávních	pravidel	ve	vztahu	ke	
dřevinám	rostoucím	na	pozemcích	jednotlivých	vlastníků.

Vlastnictví stromů
Podle	 §	 507	 občanského	 zákoníku	 je	 součástí	 pozemku	
rostlinstvo	 na	 něm	 vzešlé.	 Toto	
ustanovení	 vychází	 z	 obnovené	
právní	 zásady	 superficies	 solo	
credit	 („povrch	 ustupuje	 půdě“	
–	 rostliny	 neoddělitelně	 spojené	
s	 pozemkem	 patří	 k	 tomuto	
pozemku).	 I	 podle	 dosavadního	
občanského	zákoníku	byly	dřeviny	
považovány	 za	 součást	 věci	
(pozemku)	a	vlastníkem	dřevin	byl	
vždy	vlastník	pozemku,	na	kterém	
dřeviny	vyrostly.

Stromy na hranicích pozemků
Dle	 §	 1067	 občanského	 zákoníku	 strom	 náleží	 tomu,	 
z	jehož	pozemku	vyrůstá	kmen.	Vyrůstá-li	kmen	na	hranici	
pozemků	různých	vlastníků,	je	strom	společný.
	 Občanský	 zákoník	 také	 zavádí	 pojem	 rozhrada.	
Rozhrada	 není	 v	 zákoně	 přímo	 definována,	 ale	 lze	 ji	
popsat	 jako	 cokoli,	 co	 rozděluje	 dva	 pozemky.	 Stromy	
a	 stromořadí	 rostoucí	 na	 hranicích	 pozemků	 lze	 tedy	
považovat	 za	 rozhrady.	 Vlastnictví	 takové	 přirozené	
rozhrady	je	pak	společné	(§	1024)	a	rozhradu	musí	každý	
z	 jejích	 spoluvlastníků	 udržovat	 v	 dobrém	 stavu,	 aby	
druhému	nevznikla	škoda	nebo	aby	nehrozilo,	že	se	hranice	
mezi	pozemky	stane	neznatelnou	(§	1026).

Sousedská práva – spadlé plody a plody  
rostoucí na rostlinách

Ve	 vztahu	 k	 vlastnictví	 plodů	 spadlých	 ze	 stromů	 a	 keřů	
na	 sousední	 pozemek	 dochází	 dle	 občanského	 zákoníku	
ke	 změnám.	 V	 §	 1016	 odst.	 1	 občanského	 zákoníku	
nalezneme	 pravidlo,	 že	 plody	 spadlé	 ze	 stromů	 a	 keřů	
na	 sousední	 pozemek	 náleží	 vlastníkovi	 sousedního	
pozemku.	 To	 neplatí,	 je-li	 sousední	 pozemek	 veřejným	
statkem,	 tj.	 pozemkem	 určeným	 k	 obecnému	 užívání.	
Pravidlo	o	vlastnictví	spadlých	plodů	se	vztahuje	nejen	na	
ovoce,	ale	například	 i	na	 listí	a	 jehličí,	 jeho	odstranění	 je	
výlučně	starostí	vlastníka	pozemku,	na	který	spadlo.	Plody	
rostoucí	na	rostlinách	náleží,	dokud	nespadnou	na	sousední	
pozemek,	 vlastníkovi	 těchto	 rostlin	 a	 podle	 pravidla	 dle		

občanského	zákoníku	(§	1014)	musí	být	tomuto	vlastníkovi	
umožněno,	aby	je	očesal,	i	když	je	přístup	k	nim	možný	jen	
ze	sousedního	pozemku.

Sousedská práva – přerůstající kořeny a větve
Kořeny	a	větve	stromů	lze	odstranit	jen	šetrně	a	ve	vhodné	
době,	 a	 to	 pouze	 v	 případě,	 kdy	 sousednímu	 vlastníkovi	
působí	 škodu	 nebo	 jiné	 obtíže	 převyšující	 zájem	 na	
nedotčeném	zachování	stromu.	Soused	je	povinen	předem	
sousedního	 vlastníka	 o	 odstranění	 přesahujících	 kořenů	
nebo	větví	požádat,	 sám	může	konat	až	v	případě,	 že	 tak	
vlastník	 v	 přiměřené	 době	 neučiní	 sám.	 V	 případě,	 že	
sousednímu	 vlastníku	 vznikne	 dle	 občanského	 zákoníku	
oprávnění	 přerůstající	 větve	 či	 kořeny	 odstranit,	 musí	
tak	učinit	šetrným	způsobem,	jak	je	stanoveno	i	v	§	1016	
občanského	zákoníku,	který	dřevinu	samotnou	nepoškodí.	
V	opačném	případě	 se	vystavuje	hrozbě	 sankce	ze	 strany	
orgánu	ochrany	přírody.

Vzdálenost stromů od hranice pozemku
Vlastník	 pozemku	může	 požadovat,	 aby	 se	 soused	 zdržel	
sázení	stromů	v	blízkosti	společně	hranice	pozemků,	má-li	
pro	to	rozumný	důvod.	Ze	stejného	důvodu	může	požadovat,	

aby	 je	 odstranil,	 pokud	 je	 vysadil	
nebo	 nechal	 vzrůst.	 Za	 rozumné	
důvody	 lze	 požadovat	 například	
vysazování	stromů	u	zemědělského	
pozemku,	 které	 by	 produkčním	
plodinám	 odčerpávaly	 vláhu,	
vysazování	 stromů,	 které	 mohou	
stínit,	 či	 vysazování	 takových	
druhů	 stromů,	které	mohou	 svými	
kořeny	 poškodit	 sousední	 stavbu.	
Nestanoví-li	 jiný	 právní	 předpis	

nebo	 neplyne-li	 z	 místních	 zvyklostí	 něco	 jiného,	 platí	
pro	stromy	dorůstající	obvykle	výšku	přesahující	3	m	jako	
přípustná	vzdálenost	od	společné	hranice	pozemků	3	m	a	
pro	ostatní	stromy	1,5	m.

Kácení stromů
Dnem	 1.	 listopadu	 2014	 nabyla	 účinnosti	 vyhláška	 
č.	222/2014	Sb.,	kterou	se	mění	vyhláška	č.	189/2013	Sb.,	o	
ochraně	dřevin	a	povolování	jejich	kácení.
	 Podle	 této	 vyhlášky	 se	 nevyžaduje	 povolení	
ke	 kácení	 ovocných	 dřevin	 rostoucích	 na	 pozemcích	 
v	 zastavěném	 území	 evidovaných	 v	 katastru	 nemovitostí	
jako	 druh	 pozemku	 zahrada,	 zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří	
nebo	 ostatní	 plocha	 se	 způsobem	využití	 pozemku	 zeleň.	
Ovocnými	dřevinami	jsou	zpravidla	myšleny	dřeviny,	které	
záměrně	 vysazujeme	 a	 pěstujeme	 za	 primárním	 účelem	
sklizně	 a	 konzumace	 jejich	 plodů.	 Jedná	 se	 o	 angrešt,	
rybíz,	broskvoň,	hrušeň,	jabloň,	temnoplodec,	jeřáb	obecný	
moravský,	 kdouloň,	 lísku	 obecnou,	 mandloň	 obecnou,	
meruňku,	morušovník,	ořešák	vlašský,	maliník,	ostružiník,	
slivoň,	třešeň	a	višeň.
	 Povolení	ke	kácení	se	nevyžaduje	pouze	pro	ovocné	
stromy	na	výše	uvedených	pozemcích.	Již	nehraje	žádnou	
roli,	 zda	 se	 dřevina	 nachází	 u	 rodinného	 či	 jiného	 domu,	
osvobození	se	vztahuje	i	na	majitele	rekreačních	domů.	Již	
není	rozhodující	ani	skutečnost,	zda	je	pozemek	oplocený	a	
nepřístupný	veřejnosti.
	 Cílem	 nové	 vyhlášky	 bylo	 snížit	 administrativní	
zátěž	žadatelů	o	kácení	dřevin	 i	příslušných	orgánů	státní	
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správy.	Za	tímto	účelem	bylo	nově	umožněno	kácet	dřeviny	
rostoucí	mimo	les	na	pozemcích,	které	jsou	zmíněné	výše.	
V	případě	původní	právní	úpravy	bylo	dosud	možné	kácet	
pouze	dřeviny,	jejichž	obvod	kmene	nedosahoval	80	cm	ve	
výšce	130	cm	nad	zemí,	příp.	pro	souvislé	keřové	porosty	
do	celkové	plochy	40	m2.
Dle	zákona	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	a	krajiny	lze	
bez	povolení	také	kácet	stromy	v	případě,	že	je	jeho	stavem	
zřejmě	a	bezprostředně	ohrožen	život	či	zdraví	nebo	hrozí-
li	 škoda	 značného	 rozsahu.	Ten,	 kdo	 za	 těchto	 podmínek	
provede	kácení,	 oznámí	 je	 orgánu	ochrany	přírody	do	15	
dnů	od	provedení	kácení.

Kdy kácet
Dle	vyhlášky	Ministerstva	životního	prostředí	č.	189/2013	
Sb.	se	kácení	provádí	zpravidla	v	období	jejich	vegetačního	
klidu.	 Obdobím	 vegetačního	 klidu	 se	 rozumí	 období	
přirozeného	útlumu	fyziologických	a	ekologických	funkcí	
dřeviny,	 to	znamená	ve	většině	případů	od	1.	října	do	31.	
března.

Žádost o povolení kácení
Náležitosti	žádosti	o	povolení	kácení	dřevin	jsou	uvedeny	ve	
vyhlášce	Ministerstva	životního	prostředí	č.	189/2013	Sb.	
Žadatelem	o	povolení	ke	kácení	dřevin	rostoucích	mimo	les	
může	být	vlastník	pozemku,	na	kterém	dřeviny	rostou,	dále	
též	 nájemce	 nebo	 jiný	 uživatel	 pozemku,	 pokud	 předloží	
souhlas	vlastníka	pozemku.	Vlastník	pozemku	bude	zároveň	
účastníkem	 správního	 řízení	 o	 povolení	 kácení	 se	 všemi	
procesními	oprávněními	z	tohoto	postavení	vyplývajícími.	
Adresátem	povolení	ke	kácení,	včetně	případné	povinnosti	
provést	náhradní	výsadbu,	bude	nájemce/uživatel	pozemku.

Ořez stromů
Ochrana	 dřevin	 rostoucích	 mimo	 les	 je	 řešena	 zákonem	
č.	 114/1992	 Sb.,	 o	 ochraně	 přírody	 a	 krajiny,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů.
Pro	ořez	dřevin	platí:
•	 Orgány	ochrany	přírody	nemají	zákonem	založenou	
kompetenci	 povolit	 jiný	 nedovolený	 zásah	 do	 dřevin	 než	
jejich	 pokácení.	 Ořez	 dřeviny	 či	 jiné	 zásahy	 nelze	 dle	
zákona	povolit.	Povolení	ke	kácení	však	může	obsahovat	
podmínky,	za	kterých	má	být	kácení	provedeno.
•	 Pro	 posouzení,	 zda	 je	 možno	 určitý	 zásah	
považovat	za	poškozování	dřevin,	není	rozhodné,	zda	bylo	
předtím	kácení	těchto	dřevin	povoleno	či	nikoliv.	Případná	
zodpovědnost	 za	 přestupek	 podle	 §	 87	 odst.	 2	 písm.	 e)	
či	za	správní	delikt	podle	§	88	odst.	1	písm.	c)	zákona	č.	
114/1992	Sb.,	 se	vždy	odvozuje	pouze	od	povahy	zásahu	
samotného,	 tedy	 od	 toho,	 zda	 byl	 příčinou	 podstatného	 a	
trvalého	snížení	ekologických	a	estetických	funkcí	dřevin	
či	jejich	odumření.
•	 Povinností	každého,	kdo	kácí	dřeviny,	je	realizovat	
kácení	postupem,	který	bude	v	souladu	s	obvyklými,	obecně	
uznávanými	 metodami	 pro	 kácení	 dřevin,	 při	 současném	
respektování	ostatních	zájmů	chráněných	zákonem	(ochrana	
druhů	 rostlin	 a	 živočichů	 vyskytujících	 se	 na	 dřevině	 a	 
v	jejím	okolí).
•	 Obdobné	závěry,	které	platí	pro	postup	při	kácení	
dřevin,	 lze	 učinit	 i	 pokud	 jde	 o	 jejich	 ořez.	Ořez	 dřevin,	
je-li	proveden	odborně,	důvodně	a	přiměřeně,	nemůže	být	
za	poškozování	dřevin	považován,	v	opačném	případě	však	
o	poškození	dřevin	bezpochyby	půjde.	I	při	volbě	postupu	

pro	ořez	dřevin	je	nutno	respektovat	ostatní	zájmy	chráněné	
zákonem.
•	 O	nedovolený	zásah	se	nejedná,	 je-li	prováděn	za	
účelem	zachování	nebo	zlepšení	některé	z	funkcí	dřeviny,	 
v	rámci	péče	o	zvláště	chráněný	druh	rostliny	nebo	živočicha,	
nebo	pokud	je	prováděn	v	souladu	s	plánem	péče	o	zvláště	
chráněné	 území.	 Tato	 nová	 úprava	 umožňuje	 například	
ořez	 stromů	 na	 torzo	 pro	 účely	 zachování	 stanoviště	 pro	
hmyz	anebo	výraznější	zdravotní	ořez	dřeviny.	Stále	však	
není	možno	ořezat	dřevinu	na	torzo	z	libovolných	důvodů,	
například	pro	vytvoření	tzv.	„živé	sochy“	vyřezané	do	torza	
stromu.
	 V	návaznosti	na	„Projekt	péče	o	stromy	Pozlovice	
2013“	 probíhá	 v	 současné	 době	 v	 Pozlovicích	 ošetřování	
stromů	 pomocí	 stromolezecké	 techniky.	 Jsou	 prováděny	
bezpečnostní,	zdravotní	a	redukční	řezy	stromů,	v	některých	
případech	montáž	bezpečnostní	vazby	v	korunách	stromů,	
čistění,	ošetření	a	zastřešení	dutin	stromů.	Stromy	ošetřují	
arboristé,	kteří	k	tomu	mají	vzdělání	a	vlastní	mezinárodní	
certifikát	 pro	 ošetřování	 stromů	 European	 Tree	 Worker	
(Evropský	 arborista).	 Zakázku	 získala	 ve	 výběrovém	
řízení	firma	Jakub	Huňka	z	Uherského	Hradiště.	Hodnota	
nasmlouvaných	prací	činí	75.250,-	Kč	vč.	DPH.	Další	zásah	
do	dřevin	by	měl	proběhnout	cca	za	5	-	7	let.



	

Obnovená hrozba 30 metrových stožárů velmi vysokého napětí!!!                                          
Vážení spoluobčané,

máme	 tady	 znovuobnovený	 problém,	 spol.	 E.ON	 chce	
začít	 stavět	 vedení	 Slušovice	 –	 Slavičín	 2x110	 kV	 a	
trafostanici	110/22	kV	v	Pozlovicích	za	bývalým	kravínem	
s	přípojkou	2x110	kV	(2,2	km).	To	proti	čemu	jsme	těžce	
bojovali	 v	 letech	 1999	 -	 2002	 hlavně	 prostřednictvím	
Občanského	 sdružení	 Za	 Pozlovice	 (dále	 OSZP)	 i	 
s	podporou	petice	cca	600	občanů	i	některých	prozíravých	
zastupitelů	 z	 let	 1998	 -	 2002,	 se	 má	 realizovat,	 i	 když	 
s	odklonem	 trasy.	Po	změně	obsazení	 radnice	po	volbách	
v	 r.	2002	 jsme	se	potýkali	 s	problematikou	VVN	110	kV	
prostřednictvím	Obce	Pozlovice	současně	s	OSZP.	Potom	
jsme	už	v	souladu	se	zastupitelstvem	r.	2004	vydali	Nařízení	
Rady	obce	Pozlovice	o	stavební	uzávěře,	které	požadovalo	
zakopání	VVN	110	kV	v	 tehdejší	 rekreační	 a	 zástavbové	
části	obce	a	dále	v	lese	stožáry	max.	15	m	vysoké.	Platnost	
tohoto	našeho	„Nařízení“	jsme	museli	obhájit	proti	neuznání	
Zlínským	 krajem	 i	 Ministerstvem	 vnitra	 až	 u	 Ústavního	
soudu	 (ÚS)	 v	 Brně	 s	 pomocí	 Ekologického	 právního	
servisu	z	Brna.	Tento	ÚS	nám	dal	dne	1.	8.	2006	za	pravdu	
a	 tím	 jsme	 v	 tomto	 vleklém	 sporu	
po	 7	 letech	 těžkých	 bojů	 v	 podstatě	
zvítězili	 a	 uhájili	 nejvíce	 viditelnou	
rekreační	 a	 zástavbovou	 krajinu	 před	
30	 m	 vysokými	 stožáry.	 Za	 tím	 vším	
však	 byly	 stovky	 hodin	 práce	 vedení	
a	 členů	 OSZP	 a	 desítky	 protestních	
dopisů	 na	 všechny	 možné	 instituce	
a	 následně	 i	 práce	 obecních	 orgánů.	
Teprve	 po	 tomto	 dílčím	vítězství	 byla	
energetická	 společnost	 (prvně	 JME	 pak	 prodaná	 E.ONu)	
ochotna	se	s	námi	bavit	o	odklonu	koridoru	a	změně	trasy	
přípojky	trafostanice.	Tato	nyní	schválená	odklonová	trasa	
byla	v	přibližné	podobě	navrhována	už	OSZP	v	roce	1999	
-	2000,	kdy	však	byla	odmítána.	Nyní	je	trasa	VVN	(podle	
starostky	 Tkáčové	 1x110	 kV)	 zakotvena	 a	 schválena	 i	
orgány	Zlínského	kraje	v	platném	územním	plánu	Městyse	
Pozlovice	z	r.	2012.	
	 Tolik	 velmi	 hrubá	 historie	 a	 co	 se	 děje	 nyní?	
Slovenská	 firma	 SAG	 ELEKTROVOD,	 a.	 s.	 Bratislava	

zahájila	 přípravné	 projekční	 práce	 na	 realizaci	 tohoto	
vedení	VVN	2x110	kV,	takže	tu	máme	přípravu	na	stavbu,	
o	 které	 jsme	 si	mysleli,	 že	 usnula.	Má	 se	 sice	 realizovat	
severovýchodní	 varianta	 odklonu	Pozlovice-Podhradí,	 ale	
i	 tak	 to	 bude	 na	 stožárech	 cca	 28	 -	 30	m	 vysokých,	 což	
je	pro	naši	krajinu	pohroma	na	dobu	cca	80	 let.	Co	se	dá	
proti	 tomu	 dělat?	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 je	 to	 zakotveno	 
v	nařízení	vlády	i	v	Energetické	koncepci	Zlínského	kraje,	
je	 možná	 jen	 důsledná	 ochrana	 krajiny,	 a	 to	 znamená	
jediné	–	ZAKOPAT	DO	ZEMĚ!	To	samé	bude	požadovat	
obec	 Podhradí	 a	 předpokládám,	 že	 i	 další	 občanské	
iniciativy	 proti	 venkovnímu	 vedení	 VVN	 vznikající	
a	 obnovující	 činnost	 v	 Pozlovicích,	 v	 Provodově,	 
v	Luhačovicích–části	Řetechov,	atd.	Je	též	nutno	dodat,	že	
v	energetické	koncepci	rozvoje	Zlínského	kraje	je	současně	
schválené	 propojení	 Slavičína	 VVN	 110	 kV	 ze	 směru	
Valašské	Klobouky	–	Střelná,	kde	110	kV	vedení	existuje	
delší	 dobu,	 takže	 zaokruhování	 Slavičína	 je	 možné	 i	 
z	 jiného	 směru.	 Problém	 Pozlovic	 a	 okolí	 je	 však	 s	
trafostanicí	 110/22	 kV,	 která	 má	 napájet	 křižovatku	 čtyř	

linek	 22	 kV	 na	 spínací	 stanici	 VN	 
v	 Pozlovicích.	 Další	 otázka	 zní,	
kolik	 dalších	 linek	 22	 kV	 bude	 
z	 trafostanice	 vycházet	 hlavně	
směrem	 na	 jih	 Luhačovic	 i	 jinam	 na	
posílení	 sítě?!	 To	 bude	 další	 nemalá	
zátěž	 pro	 naše	 území,	 jelikož	 šířka	
ochranného	 pásma	 110	 kV	 je	 32	m	 a	
22	 kV	 je	 10	m.	 	Mimochodem,	 firma	
E.ON	 ani	 nedodržuje	 slovní	 přísliby,	

které	 měly	 být	 údajně	 dány	 paní	 starostce,	 na	 zakopání	
vysokonapěťových	 linek	 uvnitř	 obce.	 Mám	 na	 mysli	
nedávnou	 rekonstrukci	 linky	 22	 kV	 směrem	 od	 spínačky	
na	 Slavičín	 procházející	 mezi	 domy	 a	 nepochopitelným	
způsobem	 dokola	 obkličující	 novostavbu	 manželů	
Gergelových	v	ul.	Nivy.	
	 Takže	 nezbývá	 než	 se	 pokusit	 trvat	 na	 zakopání	
vedení	VVN	110	kV	do	země,	kde	tolik	neškodí	ani	nehyzdí	
krajinu.	Bude	hodně	záležet	i	na	postoji	Městyse	Pozlovice.

Váš zastupitel Václav Sedlář.
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Místní poplatky                                                                     Anežka	Hrabinová
	 Pátek	31.	března	2017	je	posledním	dnem,	do	kdy	
by	 měl	 být	 v	 řádném	 termínu	 občany	 Pozlovic	 zaplacen	
místní	poplatek	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	
přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	
odpadů.	 Tento	 poplatek	 se	 vybírá	 podle	 obecně	 závazné	
vyhlášky	č.	4/2015.	Sazba	poplatku	pro	poplatníka	je	400,-	
Kč	na	poplatníka	a	kalendářní	rok.	V	rámci	této	částky	jsou	
zahrnuty	4	žetony,	další	se	v	případě	individuální	potřeby	
mohou	dokupovat	za	cenu	40,-	Kč/žeton.	Od	poplatku	ve	
výši	400,-	Kč	se	osvobozují	osoby	mladší	6	let	a	starší	70	
let.	 Pro	 určení	 věku	 těchto	 osob	 je	 rozhodný	 stav	 k	 1.	 1.	
každého	kalendářního	roku.
	 Zároveň	 v	 tento	 den	 je	 splatný	 poplatek	 ze	 psů,	

který	je	zaveden	obecně	závaznou	vyhláškou	č.	2/2015.
	 Platbu	 můžete	 uskutečnit	 přes	 SIPO,	 hotově	 na	
pokladně	 poštovny,	 případně	 převodem	 na	 účet	 Městyse	
Pozlovice	-	podklady	jsou	uvedeny	v	následující	tabulce:

Přehled	 všech	 poplatků	 je	 uveden	 na	 www.pozlovice.cz.  
Případné	další	informace	získáte	na	tel.	577	113	077	nebo	
hrabinova@pozlovice.cz.

číslo účtu: 11222661/0100
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 558

specifický symbol:
odpady: 1340
pes: 1341

http://www.pozlovice.cz/infopopl.php


	 SDH Pozlovice                                                    Tomáš	Martinec

	 Po	 delší	 době	 se	 opět	 pokusím	 o	 připomenutí	
činnosti	hasičů	v	Pozlovicích	za	uplynulých	12	měsíců.	Jaro	
nám	začínalo	již	tradičními	kulturními	akcemi,	jako	stavění	
a	kácení	máje	či	účastí	na	hasičské	pouti	na	Maleniskách.	
Toto	období	už	také	netrpělivě	vyhlíží	naši	nejmenší,	kteří	
se	už	nemůžou	dočkat	tréninků	a	následně	soutěží,	a	to	jak	
pohárové	soutěže	v	okolí,	tak	i	u	nás	soutěže	„O	pohár	hotelu	
Vega“.	 Ostatní	 naše	 družstva	 od	 nejstarších	 po	 nejmenší	
se	 utkala	 na	 okrskové	 soutěži	 v	 Biskupicích.	 Smíšené	
družstvo	mužů	 a	 žen	 absolvovalo	 další	 ročník	 pivní	 ligy.	
Ovšem	 největší	 událost	 roku	 pro	 náš	 sbor	 se	 uskutečnila	
9.	 července,	 kdy	 jsme	 oslavili	 výročí	 110	 let	 od	 založení	
hasičského	sboru	v	obci.	Celodenní	program	jsme	zahájili	
slavnostní	mší	svatou	v	kostele	sv.	Martina,	při	které	byla	
posvěcena	 nová	 dřevěná	 ručně	 vyřezávaná	 socha	 patrona	
hasičů	sv.	Floriána,	následně	umístěná	na	podstavci	v	pravé	
kapli	 kostela.	 Poté	 jsme	 se	 s	 pozvanými	 hosty	 přesunuli	
do	hostince	U	Krajčů	na	 slavnostní	oběd.	Odpolední	 část	
zahájilo	představení	vývoje	hasičské	techniky	od	historie	po	
současnost.	Dva	nejstarší	modely	–	Tatra	43/52	roku	výroby	
1931	z	Luhačovic	a	Mercedes	L	1500	roku	1939	z	Bojkovic	
jsou	přitom	jediné	exempláře	svého	druhu	na	světě.	Další	
ukázkou	 bylo	 hašení	 a	 použití	 vyprošťovacího	 zařízení	
při	 požáru	 osobního	 automobilu	 profesionální	 jednotkou	
HZS	Luhačovice.	O	poslední	vystoupení	se	postarali	naši	
mladší	 žáci	 a	 přípravka	 s	 ukázkou	 požárního	 útoku	 na	
hořící	 modely	 budov.	 Celým	 odpolednem	 k	 poslechu	 i	
tanci	hrála	dechová	hudba	Brumovjanka,	kterou	vystřídal	
večerní	bigbeat	se	skupinou	Sára.	Nezapomněli	 jsme	také	
na	naše	členy	a	příznivce.	Pro	 jejich	odreagování	 jsme	se	
vydali	1.	10.	na	zájezd,	na	kterém	jsme	navštívili	Javoříčské	
jeskyně,	 muzeum	 tvarůžků	 v	 Lošticích	 a	 pivovar	 Holba	 
v	Hanušovicích.	Do	konce	roku	jsme	ještě	stihli	uspořádat	
11.	11.	hodovou	zábavu	se	skupinou	Infinity	a	následující	
den	jsme	pomáhali	s	organizací	scénky	příjezdu	sv.	Martina.	
Na	 výroční	 schůzi	 jsme	 týden	 před	 vánocemi	 zhodnotili	
celý	 uplynulý	 rok	 2016.	 V	 letošním	 roce	 14.	 ledna	 opět	
nezklamal	 vyprodaný	 hasičský	 ples	 se	 skupinou	 Sára.	
Poslední	 akcí	 této	 zimy	 se	 stal	 fašankový	 průvod	masek	
obcí,	tentokrát	na	téma	strašidla	a	horor.	

	 Tak	jako	v	předchozích	letech,	 tak	i	 letos	jsme	se	
opět	snažili	o	udržení	akceschopnosti	výjezdových	vozidel.	
Dopravní	 automobil	 Mazda	 je	 stále	 odhlášen	 z	 výjezdu,	
jelikož	neodpovídá	vyhlášce	o	technické	specifikaci	vozidel	
požární	 ochrany.	 	 Do	 opravy	 CAS	 bylo	 investováno	 cca	
15.500	Kč.	Neustále	se	snažíme	o	obnovu	těchto	vozidel	a	
na	zasedání	zastupitelstva	dne	13.	4.	2016	bylo	prosazeno	
opětovné	 podání	 žádosti	 na	 novou	 CAS	 a	 dopravní	
automobil.	 Ze	 zveřejněných	 pořadníků	 GŘ	 HZS	 ze	 dne	 
1.	7.	2016	jsme	se	s	naší	žádostí	na	CAS	dostali	z	celkových	
94	žádostí	dostali	na	33.	místo.	V	pořadníku	na	dopravní	
automobil	jsme	se	v	rámci	Zlínského	kraje	z	celkových	42	
podaných	žádostí	dostali	na	39.	místo.	V	rámci	dotačních	
kritérií	mělo	jistotu	dotace	prvních	30	žádostí	na	CAS	a	30	
žádostí	 na	DA,	 přičemž	u	DA	byl	 navíc	 rozšířen	 seznam	
schválených	příjemců	až	do	37.	místa.	Ve	čtvrtek	20.	října	
jsme	se	společně	s	paní	starostkou	zúčastnili	jako	náhradníci	
konzultační	schůzky	v	budově	GŘ	HZS	ČR	v	Praze.	Zde	
bylo	 řešeno	 správné	 vyplnění	 zadávacích	 podmínek	 a	
obsluhování	 softwaru	pro	administrování	dotace.	V	rámci	
pracovní	skupiny,	která	 je	složená	ze	7	členů	JSDH,	byla	
vytvořena	 finální	 verze	 technických	podmínek.	Tyto	byly	
po	kontrole	8.	3.	odeslány	k	odsouhlasení	na	GŘ	HZS.	Díky	
změnám	v	pořadníku	(odstoupení	jiných	žadatelů	před	námi)	
jsme	nakonec	byli	potvrzeni	jakožto	příjemci	dotace.	Tudíž	
by	nám	státní	dotace	ve	výši	2,5	mil.	Kč	z	Fondu	zábrany	
škod	české	kanceláře	pojistitelů	měla	být	přidělena.	S	tím	je	
také	návazná	dotace	z	rozpočtu	Zlínského	kraje	ve	výši	0,5	
mil.	Kč.	Ostatní	financování	nad	dotované	3	mil.	Kč	bude	
dofinancováno	z	rozpočtu	městyse,	což	bylo	odsouhlaseno	
usnesením	 zastupitelstva.	 Ale	 nejen	 řešení	 nového	 vozu	
je	 náplní	 jednotky.	 Letos	 prošel	 úspěšně	 přezkoušením	
z	 odborné	 způsobilosti	 pro	 výkon	 své	 funkce	 na	 období	
následujících	5	let	další	velitel	družstva.	V	rámci	zásahové	
činnosti	jsme	absolvovali	několik	ostrých	výjezdů.	Nejprve	
to	bylo	23.	6.	2016	ve	13:02	hodin	k	vyhlášenému	poplachu	
do	domova	s	pečovatelskou	službou	v	Luhačovicích,	z	čehož	
se	 vyklubalo	 prověřovací	 cvičení.	Ale	 hned	 pár	 dní	 poté,	
28.	6.	2016	v	0:50	hodin	 jsem	vyjížděli	k	požáru	sušičky	
prádla	v	RD	v	Luhačovicích.	Následující	dva	zásahy	byly	
velmi	fyzicky	náročné.	Do	Horní	Lhoty	došlo	11.	8.	2016	 
v	1:31	k	výjezdu	k	požáru	kotelny	a	z	této	rozpálené	místnosti	
muselo	 být	 vyházeno	 několik	 metrů	 kubických	 dřeva.	
Následoval	požár	přímo	v	naší	obci.	Ve	čtvrtek	3.	11.	2016	
ve	14:10	hodin	sirény	ohlásili	požár	RD,	kde	bylo	potřeba	
kromě	hašení	také	vynošení	několik	desítek	kilogramů	pelet	
a	briket,	vyčištění	půdního	prostoru	a	nakonec	jsme	pomohli	
s	 provizorním	 zabezpečením	 střechy	 plachtou.	 Poslední	
dva	vyhlášené	poplachy	se	uskutečnily	již	v	letošním	roce,	
a	to	8.	2.	v	18:07	hodin	k	požáru	přístřešku	na	dříví	u	RD	 
v	 Pozlovicích	 a	 2.	 3.	 ve	 14:36	 hodin	 požáru	 RD	 
v	Březůvkách.	Zde	jsme	ale	nakonec	nedojeli	a	byli	 jsme	
při	jízdě	k	zásahu	operačním	střediskem	odvoláni.	
	 V	nejbližší	době	nás	čeká	každoroční	výcvik	celé	
jednotky	s	profesionály	ve	Zlíně,	v	květnu	tradiční	stavění	a	
kácení	máje	a	opět	rozjezd	nové	sezóny	soutěží.
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Velikonoce                                                                                            
	 Velikonoční	 přání	 může	 začít	 textem:	 Štěstím	
prozářené	 velikonoční	 svátky	 přejí…	 I	 přes	 různé,	 často	
smutné	 zprávy	 a	 události,	 co	 se	 zase	 stalo	 v	 té	 a	 té	 části	
světa,	tak	jsou	s	námi	a	mezi	námi	blízcí,	kteří	na	nás	myslí	
a	 ještě	nám	dodají	odvahu	a	naději,	 tak	 jak	 je	 to	napsáno	 
v	následujícím	příběhu.

Vrabec a Slunečnice
V opuštěném koutě černé skládky v průmyslové zóně 
jednoho města vyrostla slunečnice a spřátelila se s vrabcem. 
Květina byla smutná, snila o zelené louce a poletujících 
motýlech. „K čemu jsem tady dobrá?“ říkala si. Ale 
ptáček hleděl na zářivou slunečnici se zobákem 
dokořán: „Jsi tak krásná! Tak nádherná!“ štěbetal. „Na 
světě je spousta hezčích věcí,“ namítala slunečnice. 
„Jen se podívej kolem sebe!“ Hodný vrabec se vždycky 
zdvořile rozhlédl, ale pokaždé se obrátil zpět ke slunečnici, 
aby ji obdivně pochválil: „Nekrásnější ze všech jsi ty!“ A tak 
získávala slunečnice každý den o trochu více odvahy, rostla, 
až na hromadě odpadků přímo trůnila. Její zlatá koruna 
zářila čím dál víc.
 Ale jednoho rána čekala květina na svého malého 
přítele marně. Teprve pozdě odpoledne uslyšela u svých 
nohou slaboučké pípání. Sehnula se a uviděla vrabce, jak se 
vleče se zlomeným křídlem. „Malý příteli, co se ti stalo?“ 
zeptala se. „Poranil mě racek a už dlouho nemohu najít nic 
k jídlu. To bude můj konec,“ sotva zaševelil ptáček. „Ne, 
ne,“ zvolala slunečnice. „Počkej chvilku!“ Krásná květina 

prudce zatřásla svou velikou korunou a na vrabce se snesla 
sprška semínek. „Sněz si je, příteli. Budeš zase silný.“ Den 
za dnem získával vrabec zase sílu. Nakonec vděčně pohlédl 
na slunečnici. Ale čekalo ho bolestné překvapení: nádherná 
květina ztratila barvy, zašedlé listy zplihle visely a okvětní 
plátky zhnědly. „Co se ti stalo, překrásná květino?“ zapípal. 
„Přišel můj čas,“ odpověděla slunečnice. „Ale odcházím  
s radostí. Dlouho jsem se ptala, jaký krutý osud mě poslal 
sem, na skládku. Teď už rozumím: byla jsem darem pro tebe 

a vrátila jsem ti život. Stejně jako ty jsi byl darem pro 
mě, protože jsi mi vždy dodával odvahu. Sněz, kolik 
semínek chceš, ale nějaká nech. Jednoho dne vyklíčí a 
kdo ví, třeba tu bude jednou krásná zahrada.“
 Pěkné dny jara i velikonočního období všem.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU V KOSTELE SV. MARTINA POZLOVICE

13.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Památka Večeře Páně 18.00

14.4. VELKÝ PÁTEK 
Památka umučení Páně

15.00 křížová cesta
18.00 Velkopáteční obřady

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

20.00 Velikonoční vigilie

16.4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Slavnost Zmrtvýchstání Páně

8.00
10.00

17.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
8.00

10.00
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Vodní zdroj nejen pro závlahu travnatých ploch?                                                                   Ing.	Stanislav	Jurák
	 Toliko	 diskutovaná	 záležitost	 ohledně	 možnosti	
pořízení	 vlastního	 zdroje	 pro	 potřeby	 závlah	 či	 dokonce	
možnosti	využití	pro	technologické	zásobování	venkovního	
bazénu	Duha	 na	 Luhačovické	 přehradě	 v	 Pozlovicích	 již	
brzy	dostane	jasnou	odpověď.
	 S	myšlenkou	zřízení	přírodního	zdroje	přišel	investor	
již	v	době	přípravy	akce	v	 letech	2004	-	2008.	Vzhledem	 
k	nutnému	splnění	časově	náročných	zákonných	podmínek	
pro	 čerpání	 podzemních	 vod	 (vyhledání	 potencionálního	
prameniště,	 hydrogeologický	 průzkum,	 další	 předepsaná	
vyjádření	 až	 po	 stavební	 povolení	 –	 vodoprávní	 řízení,	
výběr	 dodavatele	 atd.)	 a	 zajištění	 financování	 celé	 akce,	
se	 letos	 koncem	 března	 provede	 v	 projektu	 určeném	
místě	 tzv.	 průzkumný	 vrt.	 Následně	 se	 budou	 provádět	
čerpací	zkoušky,	ze	kterých	vzejde	tzv.	vydatnost	a	kvalita	

vody.	 Dále	 proběhne	 provozní	 čerpání	 po	 dobu	 min.	 25	
dnů	 a	 závěrečné	 vyhodnocení.	 Pokud	 bude	 vrt	 úspěšný,	
posledním	krokem	bude	vystrojení	(osazení	čerpadla	a	jeho	
zprovoznění),	 legalizace	 průzkumného	 vrtu	 na	 vrt	 jímací	
a	 napojení	 na	 akumulační	 nádrž	 pro	 závlahový	 systém.	 
V	případě	vhodnosti	kvality	vody	a	vydatnosti	se	v	budoucnu	
může	 zvažovat	 pořízení	 úpravny	 vody	 s	 napojením	 na	
stávající	 bazénový	 systém.	 Ale	 zatím	 nepředbíhejme	 a	
věřme,	že	vrt	bude	úspěšný.	Je	zde	ale	také	možná	varianta	
tzv.	suchého	nebo	proplyněného	vrtu	(minerální	voda),	což	
by	znamenalo	vrt	zakonzervovat	–	zacementovat	a	zasypat.
Dodavatel	 hydrogeologického	 průzkumného	 vrtu	 Vodní	
zdroje	Holešov	 a.	 s.	 vzešel	 z	 výběrového	 řízení.	 Jak	 tato	
„vodní	loterie“	dopadne,	o	tom	snad	někdy	příště.

Několik technických údajů:
místo vrtu areál koupaliště DUHA Pozlovice
ochr. pásmo přír. léčivých zdrojů OP II. st. B
název vrtu HV 353
druh zdroje vody vrtaná studna DN 280 mm
předpokládaná hloubka 40 – 50 m
předpokládaná spotřeba vody 0,5 l/s

vydatnost pramene bude stanovena po vyhodnocení 
čerpacích zkoušek

čerpací zkoušky
min. 8 dní po bezprostředním 
vybudování vrtu + cca 25 dní 
provozní čerpání v letním období

termín realizace:
zahájení: 03/2017
ukončení: 09/2017

cena díla: 249.011,- Kč bez DPH (případné 
zakonzervování + 21.580,- Kč)



Šachový oddíl SK Pozlovice                                                                                                   Roman	Hlavička

	 Šachová	 sezóna	 se	 našemu	 oddílu	 nepovedla	
zcela	 podle	 představ.	 Po	 smolné	 prohře	 	 v	 prvním	 	 kole	
s	 Brumovem	 a	 další	 ve	 čtvrtém	 kole	 ve	 Zlíně,	 jsme	 ve	
zlínském	regionálním	přeboru	obsadili	až	třetí	místo,	které	
již	nezaručuje	postup	do	krajské	soutěže.	Problém	je	v	tom,	
že	i	kdybychom	postoupili,	tak	na	krajskou	soutěž	nemáme	
z	vlastních	zdrojů	dostatek	kvalitních	hráčů.	Pokud	se	náš	
klub	bude	chtít	někam	posunout,	tak	musíme	klást	daleko	

větší	důraz	na	práci	s	mládeží.	Není	to	lehký	úkol,	protože	
všichni	 bojujeme	 s	 časem,	 ale	 jiná	 možnost	 není.	 Proto	
také	pořádáme	přednášky	silných	šachistů	a		dle	možností	
vždy	 ve	 středu	 od	 17	 hod.	 trénujeme	 v	 multifunkčním	
centru	Městyse	Pozlovice.	Chtěl	bych	velmi	poděkovat	za	
podpororu	SK	Pozlovice	a	všem,	kteří	se	starají,	aby	všechny	
naše	domácí	zápasy	proběhly	hladce	a	bez	problémů.

tabulka
poř. družstvo V R P body skóre partie

1. Zlín D 5 2 0 17 24.5 18
2. Brumov - Bylnice B 5 1 1 16 24.0 22
3. Pozlovice 5 0 2 15 24.0 19
4. Horní Lhota 3 1 3 10 19.0 14
5. Napajedla C 3 1 3 10 17.0 12
6. Malenovice B 2 1 4 7 15.0 11
7. Slavičín B 1 1 5 4 10.0 5
8. Valašské Klobouky B 0 1 6 1 6.5 3

Denní stacionář v Luhačovicích pomáhá dělat život pestřejší                                              Mgr.	Anna	Martincová
	 Denní	 stacionář	 je	 místo,	 kde	 se	 setkávají	 lidé,	
kteří	 potřebují	 podpořit	 v	 soběstačnosti.	 Díky	 množství	
společenských	aktivit	až	po	pomoc	s	péčí	o	vlastní	osobu,	
pomáháme	 dělat	 seniorům	 a	 zdravotně	 postižným	 život	
pestřejší.

	 Našim	 uživatelům	 jsme	 k	 dispozici	 každý	 všední	
den	od	7:00	do	15:30	v	bezbariérových	prostorech	a	s	plně	
vybaveným	 zázemím.	 Naše	 denní	 kapacita	 je	 šest	 osob.	
Nabízíme	činnosti	a	aktivity,	které	pomáhají	podporovat	a	
udržovat	schopnosti	a	dovednosti	vedoucí	k	soběstačnosti	
uživatelů.	Jedná	se	o	velmi	příjemné	prostředí	s	 rodinnou	
atmosférou	a	chápavým	přístupem	pracovníků.
	 Často	 se	na	nás	obracejí	 také	 rodiny,	které	pečují	
o	své	rodinné	příslušníky	doma.	Ve	spolupráci	s	nimi	 jim	
pomáháme	 stát	 se	 součástí	 jiného	 sociálního	 prostředí.	
Rodina	tak	může	bez	obav	chodit	do	zaměstnání	či	vyřizovat	
své	 osobní	 záležitosti	 a	mít	 jistotu,	 že	 o	 jejich	 seniora	 či	
zdravotně	postiženého	je	dobře	postaráno.
	 Pokud	Vás	naše	služba	zaujala,	můžete	se	domluvit	
na	 osobní	 návštěvě	 v	 budově	 Charity	 Luhačovice	 nebo	
kontaktujte	 vedoucí	 Denního	 stacionáře	 Mgr.	 Karolínu	
Žáčkovou	 na	 čísle	 731	 646717	 či	 e-mailem	 stacionar@
luhacovice.charita.cz.

Zápis do 1. třídy ZŠ Pozlovice                                                                                                    Mgr.	Přemysl	Janeček
	 Základní	 škola	 Pozlovice	 oznamuje,	 že	 ve	 středu	
5.	dubna	2017	proběhne	zápis	dětí	k	plnění	povinné	školní	
docházky.
	 Budoucí	 žáčky	 přivítáme	 v	 ZŠ	 Pozlovice	 v	 době	
od	 13.00	 do	 17.00	 hod.	 Pohovor	 s	 rodiči	 a	 rozhodnutí	 o	
přijetí	 nebo	 odkladu	 povinné	 školní	
docházky	 proběhne	 s	 ředitelem	
školy.
	 Prosíme	rodiče,	aby	s	sebou	
přinesli	 rodný	 list	 dítěte,	 občanský	
průkaz	 zákonného	 zástupce,	
vyplněnou	 žádost	 o	 přijetí	 dítěte	 k	
základnímu	 vzdělávání	 a	 vyplněný	
zápisní	 list.	 Tyto	 dokumenty	 jsou	
k	 dispozici	 ke	 stažení	 na	 www.
zspozlovice.cz,	případně	si	je	můžete	
vyzvednout	v	ZŠ	Pozlovice	nebo	v	MŠ	Pozlovice.
	 Pokud	 jsou	 rodiče	 rozhodnuti,	 že	 budou	 žádat	

o	 odklad	 povinné	 školní	 docházky,	 je	 vhodné	 předložit	
řediteli	školy	žádost	o	odklad	povinné	školní	docházky,	ke	
které	musí	být	doloženo	doporučující	posouzení	příslušného	
školského	 poradenského	 zařízení	 a	 odborného	 lékaře	
(dětského	lékaře)	nebo	klinického	psychologa.	Pokud	dne	

5.	dubna	2017	budou	tyto	dokumenty	
předloženy	 řediteli	 školy,	 může	 být	
odklad	povolen	již	v	termínu	zápisu	
tedy	5.	dubna	2017.
	 Zároveň	 zveme	 rodiče	 budoucích	
prvňáčků	 na	 informační	 schůzku	
v	 ZŠ	 Pozlovice,	 která	 se	 koná	 
v	pondělí	27.	3.	2017	v	čase	od	16:00	–	
17:00.	Program:	Základní	informace	
o	ZŠ	Pozlovice;	Organizace	a	průběh	
zápisu	 (připravenost	 dítěte,	 forma	

zápisu,	vyplnění	dokumentů	–	zápisní	list,	žádost	o	přijetí);	
Prohlídka	školy.
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Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2017
Marie	Vaškůjová	 70	let
Petr	Sagner	 70	let
Bohuslava	Kočová	 70	let
Antonie	Vavrysová	 75	let
Jarmila	Bartončíková	 75	let
Jaroslav	Bartončík	 75	let
Marie	Mikulčíková	 80	let
Květoslava	Procházková	 81	let
Ludmila	Hájková	 81	let
Viliam	Dolinay	 81	let
Marie	Mlčková	 82	let
Dobromila	Macurová	 83	let
Stanislava	Malaníková	 83	let
Jindřiška	Václavíková	 83	let
Marie	Sedlářová	 84	let
Jana	Valášková	 84	let
Alois	Kolář	 84	let
Antonie	Mikulčíková	 84	let
Anna	Ščuglíková	 85	let
Elena	Krčméryová	 85	let
Karel	Šulák	 86	let
Vlasta	Martincová	 86	let

Ing.	František	Bednařík	 87	let
Oldřich	Matulík	 87	let
Marie	Miklová	 88	let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Tadeáš	Gergela 
Kristýna	Petráňová 
Antonín	Bětík

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Mojmír	Hanák	 78	let
Bohuslav	Bača	 30	let
Ludmila	Janíková	 86	let
Josef	Bartončík	 77	let
Terezie	Hrušková	 82	let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vydal	Úřad	městyse	Pozlovice,	Hlavní	51,	763	26	Pozlovice	 	 	 	 	 			Vydání	povoleno	
tel.:	577	113	071			e-mail:	mestys@pozlovice.cz				www.pozlovice.cz  	 	 	 			Číslo	registrace:	MK	ČRE	16101	

Vážení občané, zastupitelé a členové spolků,         
přivítáme	Vaše	příspěvky	do	občasníku	a	Vaše	náměty	k	tomu,	co	se	chcete	na	stránkách	tohoto	periodika	dozvědět. 
Občasník	vychází	v	první	jarní,	letní,	podzimní	a	zimní	den.	Uzávěrka	vždy	14	dnů	před	vydáním.

○  25.	března 
  Košt slivovice a ochutnávka medu
●  31.	března 
  Noc s Andersenem
○  7.	dubna 
  Přednáška šach. mistra J. Roubalíka
●  23.	dubna 
  Cyklozávody na přehradě
○  29.	dubna 
  Stavění máje
●  30.	dubna 
  XVII. Slet čarodějnic
○  1.	května 
  Otevřené brány - zahájení sezóny
●  12.	května 
  Besídka dětí ZŠ ke Dni matek
○  20.	května 
  Oslavy 50 let Junáka v Pozlovicích
●  25.	května 
  Závody dračích lodí na přehradě
○  27. května 
  Zájezd do Podhájské
●  2.	-	4.	června 
  Pozlovice v pohybu
○  3. června 
  Kácení máje
●  9.	června 
  Noc kostelů

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 2017
MLADŠÍ ŽÁCI okresní soutěž, sk. B ( Ž )
MUŽI III. třída sk. "B" ( A )

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

14 26.3. A Neubuz - POZLOVICE 15:00 13:30

15 2.4. A POZLOVICE - Vysoké Pole 15:30 ---

12 St 5.4. Ž Dolní Lhota/Sehradice - POZLOVICE 16:30 15:45

16 9.4. A Biskupice - POZLOVICE 15:30 14:15

13 16.4. Ž POZLOVICE - FC Zlín U11 10:00 ---

17 16.4. A POZLOVICE - Poteč 16:00 ---

14 23.4. Ž --- ---

18 23.4. A Šanov - POZLOVICE 16:00 14:30

15 30.4. Ž POZLOVICE - Lípa 10:00 ---

19 30.4. A POZLOVICE - Příluky "B" 16:30 ---

16 Po 1.5. Ž Provodov/Ludkovice - POZLOVICE 17:00 16:15

20 7.5. A Loučka - POZLOVICE 16:30 15:15

17 14.5. Ž POZLOVICE Jasenná 10:00 ---

21 14.5. A POZLOVICE - Bratřejov 16:30 ---

18 Pá 19.5. Ž Březová - POZLOVICE 16:00 15:00

22 21.5. A Drnovice - POZLOVICE 14:00 12:30

19 28.5. Ž --- ---

23 28.5. A Slopné - POZLOVICE 17:00 15:45

20 4.6. Ž Slušovice - POZLOVICE 11:15 10:15

24 4.6. A POZLOVICE - Štítná nad Vl. "B" 17:00 ---

21 11.6. Ž Trnava - POZLOVICE 10:30 9:15

25 11.6. A Velký Ořechov - POZLOVICE 17:30 16:00

22 18.6. Ž POZLOVICE - Hvozdná/Veselá 10:00 ---

26 18.6. A POZLOVICE - Rudimov 17:30 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2017

UTKÁNÍ

volno

volno

Ž - Mladší žáci - okresní soutěž, sk. B 
A - Muži - III. třída sk. „B“ Příznivci jsou srdečně vítáni !

Společenská kronika                                                                                                  Ing.	Bronislava	Coufalíková	    
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