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	 Každá	obec	může	pro	informovanost	občanů	
využívat	 různé	 komunikační	 kanály.	 Ty	 mají	 být	
přizpůsobeny	 tak,	 aby	 všichni	 občané	 mohli	 být	
informováni	o	dění	v	obci.	Mezi	hlavní	komunikační	
prostředky	 u	 nás	 v	 Pozlovicích	 patří	 Pozlovský	
občasník,	 vysílání	 Infokanálu	 v	 kabelové	 televizi	 
a	 webové	 stránky.	 Z	 dotazníkového	 šetření	
provedeného	 v	 květnu	 2015	 vyplynulo,	
že	 procentní	 zastoupení	 informovanosti		
z	těchto	zdrojů	je	13%:45%:38%.
	 Pozlovský	 občasník	 vychází	
čtvrtletně	s	menšími	přestávkami	od	roku	
1991.	 Dříve	 byl	 doručován	 do	 každé	
domácnosti,	dnes	jen	těm	občanům,	kteří	
o	něj	projevili	zájem	v	anketě	v	roce	2013.	
Grafické	 zpracování	 	 a	 tisk	 o	 nákladu	
300	ks	probíhá	na	úřadu	městyse.	Před	několika	dny	
byla	na	facebooku	zveřejněna	nepravdivá	informace,	
že	tištěná	verze	občasníku	bude	z	úsporných	důvodů	
ukončena.	 Nic	 takového	 se	 nechystá,	 k	 odběru	
čtvtletníku	 se	 můžete	 stále	 přihlašovat	 na	 úřadu	
městyse.	V	 elektronické	 podobě	 je	 všem	 zájemcům	
občasník	dostupný	na	našich	webových	stránkách.
	 Mezi	 již	 tradiční	 informační	 zdroje	 patří	
vysílání	 Infokanálu,	 který	 je	 spolu	 s	 dalšími	 40	
televizními	 programy	 a	 několika	 rozhlasovými	
stanicemi	 šířen	 v	 330	 domácnostech	 po	 datové	 síti	 
v	Pozlovicích,	Podhradí	a	části	Luhačovic.
	 V	 dnešní	 době	 je	 masovým	 prostředkem	
pro	 sdělování	 informací	 internet.	 Současná	 podoba	
webové	 prezentace	 městyse	 www.pozlovice.cz 
pochází	 z	 roku	 2003	 s	 průměrnou	 návštěvností	
200	 připojení	 denně.	 V	 loňském	 roce	 byla	 zřízena	
nová	 elektronická	 služba	 „Hlášení	 rozhlasu“,	 kdy	
zprávy	 občanům	 odchází	 prostřednictvím	 e-mailu	
nebo	 SMS	 zpráv,	 a	 jsou	 automaticky	 zasílány	 na	
oficiální	 Facebook	 stránku	 městyse	 www.facebook.
com/MestysPozlovice.	 Pro	 návštěvníky	 obce	 byla	

zprovozněna	aplikace	„Mobilní	turistický	průvodce“,	
která	 jim	 přes	 mobilní	 telefon	 ve	 třech	 jazycích	
poskytuje	 turistické	 	 informace	 o	 Pozlovicích	 
a	nejbližším	okolí.	
	 Stále	více	lidí	používá	k	přístupu	na	internet	
mobilní	 zařízení.	 Aby	 se	 obsah	 webových	 stránek	
zobrazoval	na	všech	zařízeních	stejně	(stolní	počítače,	

notebooky,	 tablety,	 mobilní	 telefony),	
musí	 být	 web	 tzv.	 responzivní.	 To	 byl	
jeden	 z	 hlavních	 důvodů	 pro	 vytvoření	
nové	 webové	 prezentace	 městyse,	 která	
bude	zprovozněna	na	přelomu	září	a	října	
letošního	 roku.	 Součástí	 nového	 webu	
bude	mobilní	aplikace	„V	obraze“,	která	
majitelům	chytrých	telefonů	zdarma	načte	
novinky	 z	 webu	 –	 aktuality,	 pozvánky	

na	 společenské	 akce,	 úřední	 desku,	 fotogalerie	
atd.	 Dostupná	 bude	 pro	 operační	 systémy	Android	 
a	iOS.	Podmínkou	zobrazování	novinek	je	připojení	
uživatele	k	internetu.	Nadále	bude	zachována	možnost	
zasílání	zpráv	do	e-mailových	schránek	a	sdílení	dat	
na	 sociálních	 sítích,	 která	 však	 nebude	 realizována	
přes	službu	„Hlášení	rozhlasu“.	Ta	bude	koncem	září	
zrušena,	tedy	i	zasílání	SMS	zpráv.
	 Důležitá	pro	nás	je	také	zpětná	vazba	od	Vás,	
občanů,	 kterou	 získáváme	 především	 dotazníkovým	
šetřením,	 společnými	 sezeními	 popř.	 veřejnými	
projednáními.	 Každý	 občan	 se	 může	 zúčastnit	
zasedání	zastupitelstva	(videozáznam	je	zveřejněn	na	
internetových	stránkách)	nebo	zaslat	své	připomínky	
na	 e-mail	mestys@pozlovice.cz.	Na	 různé	 provozní	
nešvary	 v	 obci	 (černé	 skládky,	 poničený	 majetek,	
nepořádek)	nás	můžete	také	upozornit	pomocí	mobilní	
aplikace	„ZmapujTo“.
 Co nejvíce pozitivních zpráv vám přeje  
Ing. Dušan Richter, redaktor - zastupitel.

http://www.pozlovice.cz
http://www.facebook.com/MestysPozlovice
http://www.facebook.com/MestysPozlovice
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Co se nám letos podařilo realizovat                                         Ing.	Olga	Tkáčová

	 V	 loňském	 roce	 byl	 zastupitelstvem	 schválen	
strategický	plán	rozvoje.	V	letošním	roce	se	nám	z	tohoto	
plánu	podařilo	realizovat	rekonstrukci	ul.	Na	Drahách,	kde	
byla	 provedena	 komplexní	 oprava	 komunikace,	 chodník	 
a	kabelizace	VO	a	NN	(investice	spol.	E-ON),	náklady	na	tuto	
akci	doposud	činily	5.777	tis.	Kč,	část	je	spolufinancována	
z	 dotace	 poskytnuté	 z	 Programu	 rozvoje	 venkova	MMR	
ČR.	Předpokládaná	výše	dotace	je	ve	výši	931	tis.	Kč.

	 Další	dokončenou	akcí	je	Revitalizace	šaten	–	budovy	 
v	areálu	SK	Pozlovice.	Je	to	další	objekt,	který	je	komplexně	
zateplený.	 Díky	 podpoře	 z	 OPŽP	 ve	 výši	 760	 tis.	 Kč	 je	
provedena	výměna	oken,	dveří,	zateplena	střecha	a	fasáda.	
Náklady	 na	 realizaci	 stavby	 dosáhly	 výše	 2.720	 tis.	 Kč.	 
Z	budovy	mimořádně	energeticky	náročné	kategorie	„G“	je	
budova	„C“.	Snad	bude	našim	sportovcům	v	tomto	domečku	

dobře,	 teplo	 a	 hlavně	 ať	 slouží	 všem	milovníkům	 sportu	 
a	přátelských	setkání!

 

  
	 Areál	koupaliště	DUHA	v	letošním	roce	navštívilo	
32.374	 návštěvníků.	 Koupaliště	 se	 snažíme	 udržovat	 
v	dobré	stavební	i	ekonomické	kondici.	S	tímto	cílem	byl	
realizován	za	204	tis.	Kč	průzkumný	vrt,	díky	kterému	bylo	
možné	maximálně	 využívat	 vodu	 k	 zavlažování	 trávníků.	
Jednáme	o	možnosti	využití	vody	i	pro	koupání.		
	 Bohužel	 jsme	 byli	 nuceni	 posunout	 termín	
dokončení	 studií	 ulic	 Řetechovská,	 Nivy	 I.,	 Nivy	 II.	 
a	Křapodola.	V	průběhu	září	chceme	zrealizovat	průzkumy	
kanalizace,	 abychom	 mohli	 aktuální	 stav	 těchto	 sítí	
zapracovat	do	rozpracovaných	studií.		

Pravda o elektřině v Luhačovském Zálesí                                        Ing.	Olga	Tkáčová
	 11.	září	2017	měla	být	spolkem	ZA	POZLOVICE	
z.s.	předána	hejtmanovi	Zlínského	kraje	p.	Jiřímu	Čunkovi	
petice	 „NE	 vedení	 velmi	 vysokého	 napětí	 110	 kV	 
a	 transformátorové	 stanici	 110/22	 kV	 v	 Luhačovickém	
Zálesí“,	 pod	 kterou	 řada	 z	 Vás	 připojila	 svůj	 podpis.	
Prozatím	se	tak	nestalo,	nový	termín	na	předání	petice	nebyl	
stanoven.	
	 Rada	 městyse	 Pozlovice	 se	 snaží	 získat	
co	 nejobjektivnější	 informace	 o	 aktuální	 situaci	 
a	dlouhodobém	výhledu	v	zásobování	
našeho	 území	 elektrickou	 energií,	
spolehlivosti	 a	 kvalitě	 dodávek	
pro	 všechny	 odběratele.	 Jelikož	 se	
jedná	 o	 odbornou	 problematiku,	
obrátili	 jsme	 se	 s	 žádostí	 o	 možnost	
posouzení	 celého	 záměru	 výstavby	 
1	 x	 110	 kV	 Slavičín	 –	 Slušovice	 a	
trafostanice	 v	 Pozlovicích	 na	 ČVUT	
fakultu	elektrotechnickou	v	Praze	a	na	
společnost	EGÚ	Brno,	 a.	 s.	 Prozatím	
máme	reakci	pouze	od	společnosti	EGÚ	
Brno,	 a.	 s.,	 kde	 jsme	 se	 při	 osobním	
jednání	 dohodli,	 že	 vhodnější	 než	
zpracování	obsáhlé	a	drahé	studie	bude	
veřejná	 prezentace	 jejich	 poznatků	 
z	 oblasti	 energetiky.	 Území	
Zlínského	 kraje	 a	 problematiku	
energetiky	 podrobně	 znají.	
O	 spolufinancování,	 místu	 
a	 termínu	 této	 prezentace	 „Pravda	
o	 elektřině	 v	 Luhačovském	 Zálesí“	
jednáme	 s	 dalšími	 obcemi,	 kterých	
se	 tento	 záměr	 dotýká,	 na	 půdě	
Mikroregionu	 Luhačovské	 Zálesí.	
Pozvánka	 na	 tuto	 prezentaci	 bude	
zveřejněna	tradičním	způsobem.	
	 Každá	 stavba	 je	 zásahem	 do	

krajiny,	ale	bez	nich	je	bezproblémové	fungování	v	dnešní	
civilizaci	 složité.	 Takovými	 stavbami	 jsou	 i	 rychlostní	
komunikace.	 Zlínský	 kraj	 o	 ně	 dlouhodobě,	 prozatím	
bezvýsledně	usiluje.	
	 Podporu	 dopravním	 stavbám	 můžete	 vyjádřit	
podpisem	 „Petice	 na	 podporu	 infrastrukturních	 projektů	
dálnice	 D49	 Hulín	 -	 Fryšták	 –	 hranice	 ČR/SR	 a	 dálnice	
D55	Otrokovice	-	St.	Město	-	Břeclav“	na	poštovně	nebo	na	
www.infrastrukturamorava.cz.
	 Poslední	 dobou	 narážím	 na	 velké	 množství	 petic	 
a	 je	 to	 dobře,	 že	 občané	 aktivně	 svůj	 názor	 vyjadřují.	
Důležité	je,	aby	informace,	které	jsou	s	peticí	prezentovány,	
byly	 pravdivé	 a	 nezkreslující.	 Pravdu	 o	 elektřině	 chce	
znát	před	svým	případným	hlasováním	většina	zastupitelů	
Pozlovic	 a	 určitě	 bude	 dobře,	 pokud	 se	 veřejné	 diskuse	 
s	nimi	a	energetickými	odborníky	zúčastníte.	
	 Máme	za	sebou	dobu	dovolených,	kdy	(jak	kolega	
říká)	 vyjíždíme	 za	 hranice	 farnosti	 a	 můžeme	 srovnávat	
vše	kolem	nás.	Životní	úroveň,	celkovou	atmosféru	místa,	
úpravy	 a	 čistotu	 veřejného	 prostoru.	 Pro	 porovnání	 pár	
fotek	míst,	kde	 jsem	si	říkala:	„To	jsem	ráda,	že	se	mohu	
vrátit	do	Pozlovic!“.	

Vaše starostka 
V	souvislosti	s	probíhající	přípravou	stavby
„VVN	1	x	110	kV	Slavičín	-	Slušovice	 

a	trafostanice	v	Pozlovicích“
připravujeme	veřejnou	prezentaci

„Pravda	o	elektřině	v	Luhačovském	Zálesí“.
Předpokládaný	termín	prezentace
 je v úterý 10. 10. 2017 v 17 hod.  
v sále Úřadu městyse Pozlovice.

Své	dotazy	pro	spol.	EGÚ	Brno,	a.	s.,
nezávislou	odbornou	firmu	v	oblasti	energetiky,

můžete	předem	zasílat	na	e-mail	mestys@pozlovice.cz
nebo	osobně	předat	v	sekretariátu	starostky.

http://www.infrastrukturamorava.cz
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Události v průběhu III. čtvrtletí 2017 ve zkratce                                                          Ing.	Bronislava	Coufalíková

	 Rekonstrukce	 MK	 Na	 Drahách	 byla	 podpořena	
dotací	ve	výši	913	tis.	Kč	z	POV	MMR	ČR.	Na	tuto	částku	
jsme	připravili	žádost	o	čerpání	této	dotace.	K	21.	7.	2017	
byla	celá	stavba	dokončena	a	převzata.	Kolaudace	proběhla	
5.	 9.	 2017.	 V	 úseku	 dlouhém	 438	 m	 byla	 provedena	
komplexní	 oprava	 komunikace,	 chodníku,	 kabelizace	NN	
a	VO.	Děkujeme	všem	občanům	za	trpělivost	při	provádění	
rekonstrukce	 této	 ulice.	 V	 současné	 době	 připravujeme	
podklady	pro	vypořádání	majetkoprávních	vztahů.
	 Zrealizovali	 jsme	 akci	 „Revitalizace	 šaten	 
u	fotbalového	hřiště	SK	Pozlovice“,	která	byla	rozčleněna	
na	zateplení	fasády	objektu,	zateplení	střechy,	výměnu	oken	
a	venkovních	dveří	a	rekonstrukci	bezprostředně	přilehlých	
zpevněných	 ploch.	 I	 když	 práce	 na	 fasádě	 komplikovaly	
vysoké	 teploty,	 akce	 byla	 dokončena	 dle	 plánovaného	
harmonogramu.
	 Z	 katastrálního	 úřadu	 jsme	 obdrželi	 oznámení	 
o	vyznačení	plomby	a	zahájení	 řízení	o	provedení	vkladu	
vlastnického	 práva	 k	 pozemkům	 v	 minulosti	 vlastněným	
rodinou	Serenyiů.	 Jedná	 se	 i	 o	 pozemky	 zapsané	na	 listu	
vlastnictví	 Městyse	 Pozlovice.	 V	 souvislosti	 s	 vydáním	
Rozhodnutí	 o	 restituci	 majetku	 Státním	 pozemkovým	
úřadem	 bez	 účasti	 Městyse	 Pozlovice	 jsme	 řešili	 podání	
návrhu	na	obnovu	řízení	a	další	právní	kroky	k	prověření	
splnění	zákonných	podmínek	pro	vydání	tohoto	majetku.
	 V	souvislosti	se	stavbou	VVN	Slušovice	–	Slavičín	
a	trafostanice	110/22	kV	Zastupitelstvo	městyse	Pozlovice	
požadovalo	 prověření	 opodstatnění	 této	 stavby	 Zlínským	
krajem.	Na	jednání	zástupců	spol.	E.ON	se	starosty	na	půdě	
Zlínského	 kraje	 byly	 prezentovány	 důvody	 pro	 realizaci	
stavby.	 Přestože	 spotřeba	 elektrické	 energie	 v	 letech	
2001	–	2012	klesla,	spol.	E.ON	eviduje	nárůst	požadavků	
na	 rezervovaný	 příkon	 připojovaných	 odběratelů.	 Bylo	
dohodnuto,	že	budou	doplněny	analýzy	území	a	aktualizace	
dat.	 Na	 ČVUT	 jsme	 se	 obrátili	 s	 dotazem	 na	 možnost	
posouzení	 potřeby	 této	 stavby	 pro	 naše	 území.	 Podle	
informace	spol.	E.ON	jsou	na	hranici	kapacity	stávajících	
vedení	a	nevylučují	zamítání	žádostí	o	připojení	k	síti.	Dne	
24.	8.	2017	proběhlo	v	sídle	spol.	EGÚ	Brno	a.	s.	jednání	
členů	rady	se	specialisty	na	elektrické	sítě	a	jejich	koncepční	
rozvoj.	 Byly	 projednány	možnosti	 nezávislého	 posouzení	
energetických	potřeb	našeho	regionu	a	variant	řešení.	
	 Se	spol.	E.ON	projednáváme	koordinaci	kabelizace	
NN	 a	VO	 v	 ul.	K	 Přehradě,	 Podhradská,	 Pod	Větrníkem	 
a	u	hráze	přehrady.	Předpoklad	realizace	–	rok	2018.
	 U	 veškerých	 nemovitostí	 v	 k.	 ú.	 Pozlovice	 byla	
vyznačena	 plomba	 v	 souvislosti	 s	 obnovou	 katastrálního	
operátu	 po	 dokončení	 komplexní	 pozemkové	 úpravy.	
Katastrální	úřad	vyhlásil	platnost	obnoveného	katastrálního	
operátu	k	30.	6.	2017.
	 Zaměstnanci	 SmP	 s.	 r.	 o.	 udržovali	 veřejná	
prostranství.	Průběžně	pracovali	na	odstraňování	následků	
škod	 způsobených	 přívalovým	 deštěm	 s	 krupobitím.	 Na	
letní	sezónu	2017	byli	přijati	2	zaměstnanci.
	 V	 souvislosti	 s	 výskytem	 afrického	 moru	 prasat	
v	 okrese	Zlín	 jsme	 vyzvali	 občany,	 aby	 v	 případě	 nálezu	
uhynulého	 divokého	 prasete	 kontaktovali	 Krajskou	
veterinární	 správu	 pro	 Zlínský	 kraj	 –	 tel.	 720	 995	 201	 
a	předsedu	MS	KOMONEC	p.	Miroslava	Kanioka.
	 Poděkovali	 jsme	 p.	 Daniele	 Linhartové,	 ředitelce	

MŠ	Pozlovice,	která	odešla	do	důchodu,	za	její	dlouholetou	
práci	v	pozici	ředitelky.
	 V	 sobotu	 22.	 7.	 2017	 zasáhlo	 Pozlovice	 rozsáhlé	
krupobití.	 Po	 sobotním	 přívalovém	 dešti	 proběhl	 úklid	
nejvíce	postižených	míst.	V	průběhu	týdne	jsme	zmapovali	
škody	na	našem	majetku	a	s	pojišťovnou	probíhala	jednání	 
o	náhradě	této	škody.	Ta	byla	předběžně	vyčíslena	na	500	
tis.	Kč.	 Po	 řádění	 vichřice	 bylo	 v	 porostu	 nad	 přehradou	
vytěženo	15	m3	dřeva.	Lesním	správcem	byl	vydán	zákaz	
vstupu	 do	 lesních	 porostů	 poškozených	 vichřicí	 v	 oblasti	
Obětové.	 Lesy	 České	 republiky,	 s.	 p.,	 od	 31.	 7.	 2017	
zahájily	opravy	poškozených	břehů	Pozlovického	potoka	a	
odstraňovaly	břehové	porosty	překážející	v	průtoku	vody.	S	
Ředitelstvím	silnic	Zlínského	kraje	jsme	jednali	o	zpevnění	
příkop	 podél	 komunikací	 v	 Obětové	 a	 kolem	 kempu,	
sanaci	sesuvu	v	ul.	Hlavní	nad	mateřskou	školou	a	dalších	
opatřeních	a	ochraně	komunikací	před	přívalovými	dešti.
	 Připravili	 jsme	 žádost	 o	 dotaci	 z	 PRV	MMR	 na	
obnovu	hřišť	–	výměnu	povrchu	na	hřišti	u	mateřské	školy.
	 Na	 základě	 výsledků	 výběrového	 řízení	
byla	 uzavřena	 kupní	 smlouva	 na	 dodávku	 cisternové	
automobilové	stříkačky	CAS	se	spol.	KOBIT	spol.	 s	 r.	o.	
Praha.	Pořizovací	cena:	6.552	tis.	Kč;	financování:	dotace	
MV	ČR:	 2.500	 tis.	 Kč,	 dotace	 Zlínský	 kraj:	 500	 tis.	 Kč,	
Městys	Pozlovice:	3.552	tis.	Kč.
	 Povodí	 Moravy,	 s.	 p.,	 zaznamenalo	
mimořádně	 nízké	 průtoky	 na	 vodních	 tocích	 a	
vydalo	 doporučení	 k	 hospodárnému	 nakládání	
s	 vodou.	 Vyzvali	 jsme	 proto	 občany	 k	 šetření	 
s	vodou	a	jednáme	o	možnosti	zařazení	území	Pozlovic	do	
seznamu	suchých	obcí.
	 Z	 programu	 Ministerstva	 zemědělství	 byla	
podpořena	naše	žádost	o	dotaci	na	obnovu	a	vytvoření	míst	
pasivního	odpočinku	částkou	ve	výši	144	tis.	Kč.
	 V	 areálu	 koupaliště	 DUHA	 probíhala	 čerpací	
zkouška	 vody,	 kterou	 je	 prověřována	 vydatnost	 vrtu	
realizovaného	 začátkem	 tohoto	 roku.	 Prověřovali	 jsme	
možnost	ohřevu	vody	v	tomto	areálu	s	využitím	fotovoltaiky.
	 1.	 9.	 2017	 bylo	 naposledy	 otevřeno	 koupaliště	
DUHA	 v	 sezóně	 2017.	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 nás	 letos	
navštívili,	 a	 věříme,	 že	 nám	 hosté	 zachovají	 svou	 přízeň	 
i	 v	 nadcházejících	 letech.	 V	 letošním	 roce	 přišlo	 na	
koupaliště	celkem	32.374	návštěvníků.
	 Probíhala	 jednání	 ke	 konceptu	 řešení	 zastavovací	
studie	 lokality	BI	10	 s	vlastníky	pozemků,	pořizovatelem	 
a	zpracovatelem	studie.
	 23.	8.	2017	 se	na	hotelu	Pohoda****	uskutečnila	
schůzka	 zástupců	 Zlínského	 kraje,	 CCR	VM	 a	 destinace	
Zlínsko	 a	 Luhačovicko.	 Hlavním	 cílem	 bylo	 dohodnutí	
podmínek	spolupráce	v	oblasti	cestovního	ruchu.	Zájemci	 
o	 propagaci	 značky	 Zlínsko	 a	 Luhačovicko	 se	 mohou	
obrátit	 s	 žádostí	 o	 poskytnutí	 logo	manuálu	 značky	na	p.	
Danu	Müller,	 tel.	 774	 230	 151,	 e-mail:	 muller@zlinsko-
luhacovicko.cz.
	 Prověřovali	 jsme	 možnosti	 instalace	 naváděcího	
parkovacího	 systému	 a	 automatické	 obsluhy	 parkovišť	 
v	oblasti	přehrady.
	 4.	9.	2017	byl	v	ZŠ	Pozlovice	zahájen	nový	školní	
rok	2017/2018.	Do	1.	třídy	nastoupilo	23	žáků.

Tuto rubriku najdete na www.pozlovice.cz.

	

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Certifikát environmentálního vyúčtování                                                                                           Asekol	a.	s.
	 Naše	 obec	 recyklací	 elektrospotřebičů	 výrazně	
ulevila	 životnímu	 prostředí.	 Loni	 občané	 odevzdali	 
k	recyklaci	170	televizí,	26	monitorů	a	728	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	 170	 televizí,	 26	monitorů	 a	 728	
kg	 drobných	 spotřebičů.	 Tím	 jsme	 uspořili	 43,28	 MWh	
elektřiny,	 1.849,90	 litrů	 ropy,	 217,64	m3	 vody	 a	 2,38	 tun	
primárních	surovin.	Navíc	jsme	snížili	emise	skleníkových	
plynů	o	9,91	tun	CO2	ekv.	a	produkci	nebezpečných	odpadů	
o	45,74	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.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Pozlovice

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 4 842,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
43,28 MWh

Úspory vody *
217,64 m3

Úspory ropy **
1 849,90 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 45,74 t

Úsporu primárních
surovin
2,38 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 9,91 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 921 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
27 204 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

	 Komise	pro	strategický	rozvoj,	životní	prostředí	a	cestovní	ruch	bude	na	konci	měsíce	září	vyhodnocovat	soutěž	
o	 nejhezčí	 balkon	 a	 zahrádku	 (předzahrádku).	 Pokud	 jste	 se	 k	 soutěži	 doposud	 nepřipojili,	 máte	 možnost	 tak	 učinit	
ještě	v	průběhu	měsíce	září.	Budeme	rádi,	když	se	do	soutěže	aktivně	zapojíte	a	pochlubíte	se	fotografií	vaší	zahrádky,	
předzahrádky	nebo	balkonu.	Své	fotografie	můžete	zasílat	na	e-mailovou	adresu:	mestys@pozlovice.cz.

Soutěž o nejhezčí balkon a zahrádku v Pozlovicích                                                                       Ing.	Petr		Novák
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Krátce z činnosti spolku ZA POZLOVICE z.s.           Ing.	Marek	Lukács,	předseda	výboru

	 Dne	5.	7.	2017	jsme	společně	se	spolky	Provodov,	
z.s.,	 Spolek	 Řetechov,	 z.s.	 a	 Spolek	 Přátel	 krajiny	 Dolní	
Lhota	 –	 Lipska	 u	 Luhačovic	 dokončili	 text	 petice	 „NE	
vedení	velmi	vysokého	napětí	110	kV	a	 transformátorové	
stanici	110/22	kV	v	Luhačovickém	Zálesí“	a	zahájili	jsme	
podpisovou	akci.	Do	dnešního	dne	jsme	nasbírali	přes	3	tis.	
podpisů.
	 V	 současné	 chvíli	 aktivně	 jednáme	 se	 Zlínským	
krajem,	především	s	náměstkem	hejtmana	Josefem	Zichou,	
o	 termínu	 a	 důstojné	 formě	 předání	 petice	 do	 rukou	
hejtmana	Zlínského	kraje.	K	těmto	jednáním	budou	přizváni	 
i	starostové	obcí	Luhačovice,	Pozlovice,	Podhradí,	Provodov	
a	 Dolní	 Lhota.	 Očekáváme,	 že	 tato	 jednání	 proběhnou	 
v	 průběhu	 října	 2017.	 Na	 těchto	 jednáních	 chceme	
především	zdůraznit:
•	 Nevhodnost	 trasování	VVN	Slušovice	–	Slavičín,	přes	
lázeňskou	 a	 rekreační	 oblast	 se	 zbytečným	 zásahem	 do	
doposud	neporušené	krajiny.
•	 Nevhodnost	 umístění	 trafostanice	 v	 k.ú.	 Pozlovice.	
Tato	 trafostanice	 je	 navržena	 v	 těsné	 blízkosti	 budoucí	
zástavby	(mimo	jiné	i	rodinných	domů).	Mezi	trafostanici	
110/22	 kV	 a	 zástavbu	 je	 vždy	 dobré	 vložit	 dostatečnou	
distanční	 mezeru	 vysázenou	 stromy.	 Taková	 stavba	
může	 a	 zřejmě	 i	 bude	 vydávat	 zvuky	 transformátorů	 
a	elektromagnetické	záření,	u	kterého	sice	nebyla	prokázaná	
škodlivost,	ale	přesto	je	lepší	se	mu	vyhnout,	než	v	takové	
těsné	blízkosti	bydlet.
	 Všechny	tyto	výhrady	jsme	chtěli	projednat	přímo	
s	 investorem	 a	 díky	 aktivitě	 náměstka	 hejtmana	 Josefa	
Zichy	bylo	svoláno	jednání,	kterého	jsme	se	měli	účastnit.	

Bohužel	 pár	 dní	 před	 plánovanou	 schůzkou	 si	 investor	 
(E-ON),	pod	pohrůžkou	úplného	zrušení	schůzky,	vymohl,	
že	 takového	 jednání	 se	 mohou	 účastnit	 jen	 starostové	 
a	nesmí	být	přítomna	žádná	veřejnost,	 tedy	i	spolky.	Toto	
bylo	pro	nás	zklamání	a	po	 tomto	 jednání	 jsme	se	snažili	
oslovit	 co	 nejvíce	 starostů	 s	 dotazy	 na	 průběh	 tohoto	
jednání.	Z	dostupných	informací	konstatujeme,	že	investor	
setkání	 pojal	 jako	 prezentaci	 své	 činnosti	 a	 přesvědčoval	
starosty	 o	 nezbytnosti	 stavby,	 přitom	 na	 jednání	 taková	
tvrzení	 nebyl	 nijak	 schopen	 doložit	 statistickými	 daty	 
a	i	přes	slib,	že	tato	data	poskytne	do	konce	prázdnin	všem	
starostům,	tak	takto	investor	doposud	neučinil.
	 Také	 jsme	 se	 setkali	 s	 radou	 městyse	 Pozlovice,	
kde	 jsme	 řešili	 naše	 poznatky	 a	 vyměňovali	 si	 vzájemně	
informace.	V	průběhu	setkání	jsme	se	domluvili,	že	společně	
připravíme	 okruh	 otázek	 pro	 nezávislou	 energetickou	
konzultační	společnost	EGÚ	Brno,	a.	s.,	tak	aby	byla	jasně	
definovaná	 případná	 potřebnost	 stavby	 pro	 naše	 území	 
a	jaká	opatření	by	se	musela	přijmout,	pokud	by	tato	stavba	
nebyla	vůbec	realizována.
	 Zprovoznili	 jsme	 webové	 stránky	 
www.zapozlovice.cz	 a	 Facebook	 facebook.com/nevvn.	
Pro	 členy	 výboru	 je	 zřízen	 email	 vybor@zapozlovice.cz.	
Budeme	 rádi,	 když	 nás	 oslovíte	 a	 pomůžete	 nám	 s	 naší	
činností,	 např.	 při	 sestavování	 relevantních	 otázek	 pro	
EGÚ	Brno,	a.	s.	Také	oceníme,	pokud	nás	budete	sledovat	 
a	„lajkovat“	na	Facebooku.	☺
	 Moc	děkujeme	za	podporu	a	podpisy	pod	peticí.

Pozn.: Text nevyjadřuje oficiální stanovisko vydavatele.

Soupis škod po krupobití 22. 7. 2017                                        Ing.	Olga	Tkáčová

Poř.  
č. Škoda krupobitím a vichřicí

Cenová 
nabídka  
vč. DPH

1. Hasičská zbrojnice čp. 333 
- vytržená vrata 6 842 Kč

2. Hasičská zbrojnice čp. 333  
- fasáda sušící věže 161 712 Kč

3. Jurkovičova alej - parkoviště  
- zlomené zábradlí 23 790 Kč

4. Parkoviště nad přehradou  
- polom cca 15 stromů 7 394 Kč

5. Koupaliště - turnikety 800 Kč

Poř. 
č. Škoda záplavou a povodní

Cenová 
nabídka  
vč. DPH

1. Ul. Na Drahách  
- odplavena ornice a travní osivo 63 542 Kč

2. Ul. Antonína Václavíka  
- podemletí dlažby 380 Kč/m2

3.
Komunikace u kempu   
- podemletá krajnice a odvodňovací 
rigol

990 024 Kč

4. Ul. V Dražkách  
- podemletá silnice, spadiště a vjezd 11 969 Kč

	

http://www.zapozlovice.cz
http://facebook.com/nevvn
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K Programu zodpovědného nakládání s odpady                                                                    Ing.	Stanislav	Jurák

	 Motivovat	ke	třídění	ANO	či	NE,	pokud	ano,	tak	JAK.	 
V	 poslední	 době	 se	 stále	 více	 hovoří	 o	 problémech	 
s	 likvidací	 odpadů	 ve	 městech	 a	 na	 venkově.	 Jedním	 ze	
systémů	pro	občany		je	i	ten,	který	vám	stručně	představím	
v	následujících	řádcích.
	 Co	je	cílem	celého	snažení?
	minimalizovat	náklady	na	svoz	odpadu!
	motivovat	občany	k	ekologickému	chování!
	ochrana	životního	prostředí!
	úspora	pro	třídící	občany!
	maximalizovat	příspěvky	od	EKO-KOMu!
	neznečištěné	okolí	našich	domovů.
	 Náklady	na	likvidaci	komunálního	odpadu	v	obcích	
(naši	nevyjímaje)	každým	rokem	stoupají.	Předpokládá	se,	
že	i	v	budoucnu	bude	cena	za	likvidaci	netříděného	odpadu	
růst.	 Proto	 je	 třeba	 se	 zamyslet,	 rozhodnout	 a	 změnit		
nakládání	s	odpady	tak,	aby	se	snížilo	množství	netříděného	
odpadu.	Za	jeho	skládkování	se	platí	a	bude	nekompromisně	
platit.	Na	druhou	stranu	se	zvýší	podíl	tříděného	odpadu,	za	
který	naopak	dostane	zaplaceno	náš	městys,	potažmo	občan,	
formou	slevy	z	poplatku	za	svoz	komunálního	odpadu.
	 Řešením	 je	 Program	 zodpovědného	 nakládání	 
s	 odpady,	 zkráceně	 PZNsO,	 který	 pátým	 rokem	 zdárně	
funguje	 již	 v	 některých	 jižněji	 položených	 obcích.	
Jeho	 zavedením	 by	 se	 mělo	 významně	 zvýšit	 množství	
recyklovatelného	 materiálu,	 jenž	 je	 možné	 znovu	 použít	
jako	surovinu	pro	průmyslovou	výrobu.
	 Zároveň	by	měl	nově	zavedený	systém	motivovat	
domácnosti	 ke	 třídění	 odpadu	 formou	 již	 výše	 uvedené	
slevy	 na	 poplatku	 za	 svoz	 komunálního	 odpadu.	 Čím	
kvalitněji	 by	 obyvatelé	 třídili	 odpady,	 tím	 větší	 slevu	 
z	poplatku	by	získali.	Domácnosti	by	měly	pocítit	i	na	svých	
peněženkách,	kolik	odpadů	vyprodukují	a	jak	tím	zatěžují	
životní	 prostředí.	 Je	 přece	 rozdíl,	 když	 má	 někdo	 každý	
týden	dvě	plné	popelnice	a	k	tomu	jezdí	každou	chvíli	do	
sběrného	dvora,	a	když	někdo	druhý	naplní	popelnici	sotva	
z	poloviny!
	 A	 jak	 by	 to	 tedy	mohlo	 vypadat?	Až	 budete	 mít	
pytle	plné	roztříděného	odpadu	(papír,	kovy,	plasty,	textil...),	
opatříte	je	nálepkou	s	čárovým	kódem.	Pytle	by	mohly	být	
sváženy	každých	14	dní.	

	 Svozová	firma	poté	pytle	sesbírá	a	podle	hmotnosti	
správně	 vytříděného	 odpadu	 připíše	 každé	 domácnosti	
patřičné	EKO-body,	 na	 základě	 kterých	 se	 na	 konci	 roku	
stanoví	sleva	z	poplatku	za	svoz	odpadu	v	následujícím	roce.	
Připisování	EKO-bodů	domácnostem	by	se	dělo	na	základě	
čárového	kódu	nalepeného	na	pytli,	takže	je	opravdu	nutné,	
aby	byly	pytle	touto	nálepkou	označeny.	Zároveň	by	mohl	
každý	sledovat	na	PC,	kolik	odpadu	vytřídil,	jakou	odměnu/
kolik	 EKO-bodů	 za	 to	 získal	 a	 jak	 si	 vede	 v	 žebříčku	
nejlepších	 třídičů.	 Přístupové	 údaje	 do	 odpadového	 účtu	
budou	na	listu	s	čárovými	kódy	vydaném	městysem.
	 Pozor!	 PZNsO	 není	 jen	 o	 třídění	 odpadů,	
ale	 pamatuje	 také	 na	 snižování	 produkce	 odpadů	 
v	domácnostech,	kde	se	hodnotí,	kolik	litrů	nádob	a	pytlů	
domácnost	 využije	 ke	 sběru	 odpadů.	 Samozřejmě	 čím	
méně,	 tím	 lépe,	 protože	 každý	 obsloužený	 litr	 se	 platí.	
Pro	 získání	 EKO-bodů/úlevy	 na	 poplatku	 za	 snižování	
produkce	odpadů	je	 třeba	do	odpadového	dotazníku	uvést	
způsoby,	 jakými	 domácnost	 snižuje	 produkci	 odpadů.	Ve	
vašem	odpadovém	účtu	se	dozvíte,	jak	si	počínáte.	
		 Aby	 bylo	 možné	 ocenit	 občany,	 kteří	 produkují	
minimální	množství	 odpadů,	 bude	 třeba	 získat	 informace	
nejen	 o	 tříděném	 odpadu,	 ale	 také	 i	 o	 tom	 zbytkovém,	
netříděném	 v	 popelnici.	 Proto	 každá	 sběrná	 nádoba	 bude	
opatřena	 etiketou	 s	 čárovým	 kódem,	 který	 se	 načte	 při	
každém	 obsloužení	 nádoby.	 Díky	 tomu	 bude	 	 na	 světě		
informace	o	nádobách	a	o	jejich	vytížení.
	 Jsme	přesvědčeni,	že	tato	data	napoví,	koho	ocenit	
za	 nízkou	 produkci	 odpadů,	 kde	 je	 prostor	 pro	 zlepšení	
(např.	důchodci	přistavují	k	výsypu	popelnice	minimálně,	
zbytečně	 přeplácejí	 za	 svoz	 odpadů	 atd.).	 Dále	 tyto	
informace	poslouží	k	posouzení,	zda	plánované	změny	po	
zavedení	přinesly	nějaké	ovoce.
	 Je	 jasné,	 že	 bude	 chvíli	 trvat,	 než	 by	 se	 	 nově	
zaváděný	systém	zaběhl		a	vychytaly	se	počáteční	problémy	
a	 nedostatky.	 Jak	 však	 dokazuje	 příklad	 z	 ostatních	
obcí,	 tento	 způsob	 třídění	 odpadu	 se	 	 městysi	 	 a	 hlavně	
domácnostem	vyplatí.
	 Oceníme	vaše	názory	na	tuto	problematiku	dřív,	než	
se	bude	rozhodovat	o	případném	zavedení	nového	systému.

poločas rozpadu produktů z různých materiálů - přibližný odhad rozkladu v běžných přírodních podmínkách (např. les) 
zdroj: https://visual.ly/community/infographic/environment/waste-management 
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Vzhůru do nového školního roku!                                             Mgr.	Přemysl	Janeček,	ředitel	ZŠ	a	MŠ	Pozlovice	

	 Po	 krásných	 prázdninách	 plných	 pohody,	
nezapomenutelných	 dobrodružství,	 krásných	 výletů,	
koupání	 a	 nových	 zážitků	 s	 kamarády	 začal	 dětem	 nový	
školní	 rok.	 Velké	 dobrodružství	 přes	 léto	 zažívala	 taky	
škola	 díky	 velké	 změně	 v	 podobě	 sloučení	 základní	 
a	 mateřské	 školy	 v	 Pozlovicích	 v	 jeden	 právní	 subjekt.	
Co	 to	 tedy	 vlastně	 znamená?	Od	 1.	 7.	 2017	máme	 nový	
název	 školy:	 Základní	 škola	 a	 Mateřská	
škola	Pozlovice.	Ředitel	 základní	 školy	 se	
stal	 ředitelem	 i	 pro	 mateřskou	 školu.	 Ve	
školce	tedy	zanikla	pozice	paní	ředitelky	a	
vystřídala	 ji	 pozice	 vedoucí	 učitelky	 MŠ.	
Máme	 nové	 logo,	 nové	webové	 stránky…	
Změn	 bylo	 samozřejmě	 mnohem	 více,	 ale	 ty	 se	 týkají	
spíše	dokumentace	školy	a	nedotýkají	se	přímo	žáků	nebo	
rodičů,	takže	je	zbytečné	tady	o	nich	psát.	Věřím,	že	pokud	
se	 tato	 sloučení	 obou	 škol	 odrazí	 na	 kvalitě	 vzdělávání	 
v	Pozlovicích,	tak	že	to	bude	změna	jedině	pozitivní!	
	 Na	 více	 změn	 se	musela	 připravit	 spíše	mateřská	
škola.	 Jak	 již	 bylo	 napsáno,	 tak	 školka	 má	 nové	 vedení,	 
a	to	nejen	v	podobě	ředitele,	ale	především	v	podobě	vedoucí	
učitelky	mateřské	školy,	kterou	se	stala	Jana	Kollarčíková.	
Na	 ní	 bude	 stát	 ta	 velká	 zodpovědnost	 v	 podobě	 vedení	
školky	v	pedagogických	záležitostech.	V	další	části	textu	se	
Vám	ona	sama	představí.

	 Narodila	 jsem	 se	 ve	 Zlíně	 a	 celé	 své	 dětství	 
a	 dospívání	 jsem	 strávila	 v	 Luhačovicích,	 kde	 bydlím	
doposud.	 Jsem	 pyšná	 na	 to,	 že	 mohu	 žít	 v	 tak	 krásném	
prostředí	s	rozmanitou	okolní	přírodou,	s	lidovými	tradicemi	
a	léčebnými	prameny.																																		
	 Střední	 pedagogickou	 školu	 jsem	 vystudovala	
v	 Přerově	 a	 školskou	 praxi	 jsem	 absolvovala	 právě	 

v	Mateřské	škole	v	Pozlovicích,	kde	se	mi	
vždy	 velmi	 líbilo.	 Po	 mateřské	 dovolené	
jsem	 pracovala	 čtyři	 roky	 ve	 školce	 
v	Luhačovicích,	v	níž	jsem	získala	spoustu	
zkušeností,	 které	 chci	 nadále	 rozvíjet	
a	 zdokonalovat.	 Školku	 v	 Pozlovicích	

bych	 ráda	 obohatila	 o	 environmentální	 výchovu,	 zdravý	
životní	 styl	 a	 rozvoj	 pohybové	 zdatnosti	 dětí.	 Čekají	
nás	 vycházky	 do	 lesa,	 výlety	 do	 Luhačovic,	 poznávání	
našeho	 kraje,	 jeho	 tradic	 a	 kultury.	 Ráda	 bych	 spolu	 
s	paní	učitelkami	nabídla	dětem	pestrou	nabídku	aktivit,	při	
kterých	se	budou	děti	nejen	vzdělávat,	ale	i	radovat.	Chci	
dětem	 dávat	 možnosti	 co	 nejvíce	 poznávat	 tento	 pestrý	 
a	barevný	svět,	barevný	svět	očima	dětí.	
 Všem dětem, rodičům, zaměstnancům a ostatním 
přátelům školy přejeme pohodový školní rok!
 Jana Kollarčíková, vedoucí učitelka MŠ Pozlovice

zleva: Mgr. Přemysl Janeček (ředitel), Mgr. Sabina Bartošová (1. třída),  
Mgr. Marek Urban (2. třída), Bc. Šárka Machů (3. třída),  
Bc. Šárka Hýblová (4. třída), PaedDr. Mgr. Ivana Dědková (5. třída)

zleva: Mgr. Hana Prouzová Kuželová (4. – 5. ročník), Lenka Bednaříková 
(1.ročník), Jaroslava Petrášová (2. - 3.ročník)

zleva: Hana Bujáčková, Hana Fučíková, Dana Hetmerová, Jana Kollarčíková 
(vedoucí učitelka), Bc. Petra Varaďová
Poz.: na fotografii chybí Bc. Blanka Novosádová

UČITELÉ ZŠ UČITELKY MŠ

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Zahájení školního roku 2017/2018 v ZŠ Pozlovice, kdy do 1. třídy 
nastoupilo 23 prvňáčků.

	



	 SDH Pozlovice                                                                                                                          Tomáš	Martinec

strana	8 Pozlovský občasník III/17

	 Máme	 za	 sebou	 jarní	 a	 letní	 období	 a	 zároveň	
spoustu	 kulturních	 akcí	 a	 soutěží.	Všechna	 naše	 družstva	
se	přesunula	27.	května	do	obce	Kladná	-	Žilín	k	zápolení	 
s	 ostatními	 sbory	 13.	 okrsku.	 Naše	 umístění	 v	 rámci	
mladších	 žáků	 bylo	 4.	 a	 9.	 místo,	 starší	 žáci	 obsadili	 
4.	místo	a	muži	2.	místo.	Do	kategorie	veteránů	jsme	postavili	
2	družstva,	která	obsadila	2.	a	3.	místo.	Žákovská	družstva	
pak	objížděla	pohárové	závody	v	Zádveřicích,	domácí	závod	 
u	 hotelu	Vega	 (1.	 a	 2.	místo)	 nebo	 v	 Ludkovicích.	Mezi	
dětmi	 jsou	 velmi	 oblíbené	 noční	 závody	 v	 Záhorovicích.	
Tady	za	naprosté	 tmy	naši	nejmenší	předvedli	své	kvality	 
a	obsadili	druhé	a	třetí	místo.	Dospělí	opět	soupeřili	v	rámci	
Pivní	ligy	–	zápolení	na	Petrůvce	skončilo	3.	místem.	Mimo	
soutěžní	 klání	 jsme	 s	 příchodem	května	 vztyčili	 na	 návsi	 
u	altánu	májku	a	na	přelomu	května	a	června	se	poroučela	 
k	 zemi	 v	 rámci	 odpoledne	 spojeného	 s	 diskotékou.	 
V	polovině	června	byla	za	živé	i	zemřelé	členy	hasičských	
sborů	 z	 farnosti	 sloužena	mše	 svatá,	 na	 kterou	navazoval	
průvod	Božího	Těla	obcí.	 	 S	 koncem	 školního	 roku	 jsme	
pro	 žáky	 školní	 družiny	 přistavili	 hasičskou	 cisternu	 
a	 umožnili	 jim	 prohlídku	 a	 poté	 i	 všem	 žákům	 základní	
školy	při	ukončení	školního	roku	na	fotbalovém	hřišti.

 

 
 
 
 
 

	 I	přes	letošní	velmi	suché	počasí	trvající	celé	jaro	
i	 léto	 jsme	naštěstí	nemuseli	zasahovat	u	požárů	ve	volné	
přírodě.	 Nicméně	 to	 neznamená,	 že	 bychom	 nemuseli	
vůbec	vyjíždět.	Nejdříve	dne	6.	5.	2017	v	9:35	hodin	došlo	
oznámení	o	požáru	chaty	na	Lipskách,	ale	nakonec	našeho	
zásahu	nebylo	zapotřebí,	 jelikož	se	 jednalo	o	nenahlášené	
pálení	 rostlinných	zbytků	poblíž	budovy.	Další	vyhlášený	
výjezd	 se	 uskutečnil	 17.	 6.	 v	 18:09	 hodin	 do	 Luhačovic	
k	 ohlášenému	 požáru	 bytu	 v	 panelovém	 domě.	 V	 tomto	
případě	 jsme	 byli	 při	 cestě	 k	 zásahu	 odvoláni,	 jelikož	 se	
jednalo	pouze	o	grilování	na	balkóně.	O	několik	dní	později,	
21.	6.	v	12:31	hodin	byl	opět	vyhlášen	 jednotce	poplach,	
tentokráte	 do	 Podhradí	 –	 Penzionu	 u	 Kůdelků.	 Z	 tohoto	
výjezdu	se	nakonec	„vyklubalo“	prověřovací	cvičení	řízené	
HZS.	Poslední	výjezd	mimo	naši	obec	byl	4.	7.	v	10:16	hodin	
výjezd	do	Luhačovic,	kde	došlo	ke	vznícení	jídla	na	vařiči.	
To	nejhorší	nás	ovšem	čekalo	v	 sobotu	22.	7.	odpoledne.	
I	 když	meteorologové	předpovídali	 silný	déšť	 s	možností	

bouřek,	prudce	se	zvyšující	rychlost	větru	a	množství	srážek	
s	 kroupami	 nikdo	 nečekal.	 Operační	 středisko	 HZS	 nám	 
v	17:51	hodin	pomocí	sirény	a	SMS	vyhlásilo	poplach	na	
pomoc	zatopeným	domům	v	obci.	Bohužel	hned	po	příjezdu	
k	 hasičské	 zbrojnici	 jsme	 zjistili,	 že	 máme	 zaplavená	 
a	částečně	vytržená	garážová	vrata	včetně	vyplavené	garáže.	
Teprve	 po	 uvolnění	 vrat	 jsme	 vyjeli	 na	 pomoc	 do	 obce	 
k	autobusové	zastávce	„střed“.	Zde	díky	velkému	množství	
vody	 a	 ucpaným	 kanálovým	 vpustím	 došlo	 k	 zaplavení	
přilehlých	domů.	Provedli	jsme	uvolnění	kanálů	a	částečné	
odvedení	proudů	vody	mimo	křižovatku	a	po	snížení	hladiny	
jsme	začali	s	odčerpáváním	vody	ze	sklepa.	Vzhledem	ke	
krizové	 situaci	 v	 okolí	 kempu,	 kam	 bylo	 staženo	 velké	
množství	profesionálních	a	dobrovolných	jednotek	z	okolí,	
jsme	zůstali	na	řešení	situace	přímo	v	centru	obce	víceméně	
sami.	Museli	 jsme	se	 rozdělit	na	dvě	družstva	a	postupně	
jsme	 kromě	 čerpání	 vody	 řešili	 i	 odstranění	 polámaných	
stromů	 nebo	 čištění	 nánosů	 z	 vozovky.	 Během	 4	 a	 půl	
hodiny	od	vyhlášení	poplachu	 jsme	zasahovali	celkem	na	
12	různých	místech	obce.	Řešení	dané	mimořádné	situace	
a	 postupy	 při	 odstraňování	 následků	 se	 ještě	 týž	 večer	
projednávaly	 na	 operativně	 svolaném	 jednání	 povodňové	
komise.	

	 Poslední	 významnou	 událostí	 uplynulého	 období,	
které	 jsme	 se	 věnovali,	 bylo	 vypsání	 výběrového	 řízení,	
následný	 podpis	 smlouvy	 a	 zahájení	 výroby	 nového	
zásahového	vozidla	–	cisterny.	V	současné	době	započala	
stavba	 nástavby	 vozidla	 a	 zúčastňujeme	 se	 kontrolních	
dnů	v	dílnách	firmy	KOBIT	–	THZ	Slatiňany,	což	je	vítěz	
výběrového	 řízení.	 Pokud	 se	 všechno	vydaří	 a	 v	 průběhu	
výroby	 vozidla	 se	 nevyskytnou	 nějaké	 komplikace,	 měli	
bychom	toto	vozidlo	převzít	podle	smlouvy	10.	11.	2017.		
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Leluja o prázdninách nelenila                                                                                                      Eva	Janíková

	 Hned	 první	 den	 prázdnin,	 1.	 7.	 2017,	 jsme	 se	
vypravili	 na	 Mezinárodní	 folklorní	 festival	 „Na	 rynku	 
v	 Bystřici“	 do	 Bystřice	 pod	 Hostýnem,	 kde	 se	 
v	půlhodinovém	vystoupení	prezentovaly	ty	nejmenší	děti	
z	Leluje,	tedy	Malá	Leluja	Řetechov	a	Provodov.	Své	první	
vystoupení	zde	měla	také	nová	muzička	Leluje	s	primášem	
Jeníkem	 Vráblíkem.	 Měli	 jsme	 jedinečnou	 možnost	
vystupovat	 v	 areálu	 zámecké	 zahrady,	 která	 je	 běžně	 pro	
veřejnost	uzavřená	a	nyní	 se	na	 tento	 festival	otevřela	po	
30	letech.

	 V	srpnu	jsme	cestovali	hned	do	několika	míst	naší	
republiky.	12.	8.	jsme	se	prezentovali	ve	dvacetiminutovém	
vystoupení	 na	 Mezinárodním	 folklorním	 festivalu	 „Léto	
na	Soláni“.	Po	vystoupení	si	mohly	děti	vytvořit	rukodělné	
výrobky	 tradičními	 technikami	 či	 se	 naučit	 tance	 a	 hry	 
z	 Valašska.	 Za	 týden	 po	 festivale	 na	 Soláni,	 v	 sobotu											
19.	8.,	jsme	jeli	reprezentovat	náš	region	luhačovské	Zálesí	
na	„Dožínky	Zlínského	kraje“	do	Kroměříže,	kde	jsme	se	
účastnili	 dožínkového	 průvodu,	 na	 jehož	 závěr	 zástupci	
souboru	 předávali	 dožínkový	 věnec	 panu	 hejtmanovi.	Na	
hlavním	 pódiu	 se	 prezentovala	 děvčata	 z	 Velké	 Leluje	 
s	novým	pásmem,	vytvořeným	speciálně	pro	komponovaný	
pořad	 „Ze	 zrnéček	 klásky“,	 s	 názvem	 Otvírání	 studánek	

a	 Zaprš,	 zaprš	 díšču.	 Na	 scéně	 u	 starého	 pivovaru	 jsme	
předvedli	tance	ze	Zálesí	v	podání	4	tanečních	párů	a	písně	
ze	Zálesí	v	sólovém	provedení	Kateřiny	Vráblíkové	a	Anny	
Marie	Janíkové,	finalistek	soutěže	Zpěváček	Slovácka.
	 V	 neděli	 jsme	 měli	 na	 starost	 organizaci	 
a	programovou	náplň	slavnostní	mše	svaté	se	zastoupením	
krojovaných	 ze	 všech	 regionů	 Zlínského	 kraje.	 Mši	 
v	 chrámu	 sv.	 Mořice	 celebroval	 mons.	 Lukáš	 Evžen	
Martinec.
	 Poslední	 prázdninový	 den	 jsme	 se	 vypravili	 -	 na	

pozvání	senátora	Patrika	Kunčara	-	na	vystoupení	do	zahrad	
Valdštejnského	 paláce,	 kde	 sídlí	 senát.	 Spolu	 s	 Lelujou	
jela	i	Dechová	hudba	Provodovjané.	V	hodinovém	pořadu	
jsme	předvedli	tance	a	zvyky	ze	Zálesí,	které	jsme	doplnili	
jevištním	 zpracováním	 tématu	 „voda“,	 která	 je	 s	 naším	
regionem	tolik	spjatá,	ať	už	v	podobě	léčivých	pramenů	či	
velkého	množství	studánek.
	 Děkujeme	všem	členům	Leluje	a	jejich	rodičům	za	
poctivou	docházku	na	nácviky	souboru	a	těšíme	se	na	další	
spolupráci	a	úspěšná	vystoupení,	která	dělají	 radost	nejen	
divákům,	ale	i	interpretům.
	 V	novém	školním	roce	se	těšíme	na	další	pravidelná	
setkávání.

Mezinárodní	festival	dětských	folklorních	souborů	Písní	a	tancem	v	centru	Pozlovic	-	15.	9.	2017
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Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2017
Jiří	Záruba	 70	let
Ludmila	Hasoňová	 70	let
Vincenc	Kolařík	 81	let
Marie	Obadalová	 81	let
Věra	Mališková	 82	let
Emilie	Šnajdarová	 83	let
Rudolf	Hájek	 83	let
Eliška	Sedlářová	 83	let
Anna	Bednaříková	 83	let
Jarmila	Hanousková	 84	let
Drahuše	Barvíková	 85	let
Vlasta	Mačáková	 89	let
Miroslav	Coufalík	 90	let
Věra	Grimesová	 91	let
František	Máčala	 91	let
Anděla	Mikulcová	 95	let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Milada	Galušková
Antonín	Adámek

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Lenka	Talašová	a	Adam	Trávníček
Jana	Straková	a	Petr	Kubáček
Veronika	Knotková	a	Jaromír	Kolář
Andrea	Piliarová	a	Josef	Kuchař
Zuzana	Tomanová	a	Rostislav	Bednář

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili
Marie	Čechová	 80	let
Libuše	Pešková	 86	let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

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

○  23.	září 
  Zájezd do Podhájské
●  28.	září	 	  
  Setkání harmonikářů a heligonkářů  
  na Rybářské chatě
○  10.	října 
  Veřejná prezentace - „Pravda  
  o elektřině v Luhačovském Zálesí“ 
●  14.	října 
  Zájezd SK Pozlovice na Sev. Moravu
○  20.	-	21.	října 
  Volby do Poslanecké sněmovny PČR
●  22.	října 
  Slavnostní předání rekonstruovaného  
  objektu Kabiny sportovcům  
  a veřejnosti
○  27.	října 
  Setkání seniorů na hotelu Ogar
●  12.	listopadu 
  Martinské hody
○  25.	listopadu 
  Medový den
●  1.	prosince   
  Rozsvěcování vánočního stromu
○  6.	prosince 
  Vítání občánků

Společenské akce

Pokud	nemáte	zájem	o	zveřejnění		ve	společenské	kronice,	
sdělte	to,	prosím,	na	ÚM	Pozlovice, 

tel:	577	113	071,	mestys@pozlovice.cz.

Společenská kronika                                                                                                  Ing.	Bronislava	Coufalíková	    

	 Ve	 dnech	 20.	 a	 21.	 října	 2017	 se	 uskuteční	 volby	 do	 Poslanecké	
sněmovny	Parlamentu	České	 republiky.	Volební	místnosti	 budou	 otevřeny	 v	
pátek	20.	října	2017	od	14:00	hodin	do	22:00	hodin	a	v	sobotu	21.	října	2017	od	
8:00	hodin	do	14:00	hodin.	V	Pozlovicích	máme	jeden	volební	okrsek,	volební	
místnost	se	nachází	ve	víceúčelovém	sálu	Úřadu	městyse	Pozlovice,	Hlavní	51,	
Pozlovice.

	 Hlasovat	 však	 můžete	 v	 jakémkoli	 volebním	 okrsku	 na	 území	
celé	 České	 republiky	 nebo	 v	 jakémkoli	 zvláštním	 volebním	 okrsku	 
v	 zahraničí	 prostřednictvím	 voličského	 průkazu,	 o	 který	 můžete	 požádat:	
1.	 osobně,	 2.	 písemně	 poštou	 nebo	 3.	 elektronicky	 prostřednictvím	
datové	 schránky.	 Žádost	 o	 vydání	 voličského	 průkazu	 musí	 být	
doručena	 do	 13.	 října	 2017	 na	 úřad	 v	 místě,	 kde	 máte	 trvalý	 pobyt.	
Voličské	 průkazy	 se	 začnou	 vydávat	 5.	 října	 2017.	 Vzor	 žádosti	 
o	 jeho	 vydání	 je	 uveřejněn	 na	 webových	 stránkách	 www.pozlovice.cz. 
	 Ve	 Zlínském	 kraji	 je	 ve	 volbách	 zaregistrováno	 celkem	 
24	politických	subjektů.	Hlasovací	lístky	obdržíte	do	svých	schránek	do	úterý	
17.	října	2017.		
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