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Vážení spoluobčané,
již v minulých volebních  obdobích se zastupitelstvo 
městyse Pozlovice usneslo, že úvodní slovo v našem 
Občasníku nebude vždy „viset“ jen na starostovi, ale 
že se postupně v tomto úvodníku vystřídají všichni 
zastupitelé. Nechtěl jsem uvěřit, že už je řada opět na 
mně, ale je to tak. Nechci nikoho poučovat, 
ale na druhé straně bych se nechtěl těmito 
řádky přidat k těm, kteří vidí vše negativně, 
jsou věčně nespokojeni a vždy ví, jak by to 
měli druzí udělat.
 Současná doba je tak uspěchaná 
a díky novým technologiím tak přesycená 
informacemi všeho druhu, že je těžké 
je všechny nejen zaznamenat a je stále 
obtížnější si tyto zprávy ověřit a posoudit. 
S přibývajícím věkem nabírám pocit, že 
čím se nám Čechům lépe daří, tím více jsme doma 
nevraživí, ve veřejném životě, díky chování našich 
poslanců a senátorů, nesmyslně rozdělení a tím  
i méně akční a tvořiví.
 Nevadí mi, že nebydlím a nežiji ve velkém 
městě, jsem spokojený, že bydlím již 30 let zde,  
v Pozlovicích. Pozlovice jsou krásné místo k bydlení, 

v dosahu 20 km se nabízí dostatek práce, v městysi 
fungují sportovní, společenské a zájmové organizace, 
v blízkém okolí je kam jít za kulturou, děti mají  
v dosahu svého bydliště řadu středních škol a dokonce 
i univerzitu. Važme si toho, co se za posledních 30 
let v Pozlovicích vybudovalo, sledujme, co všechno 

stávající zastupitelstvo chystá a plánuje. 
Buďme i nadále aktivní a posílejme 
starostovi a zastupitelům další podněty 
na zlepšení vybavenosti našeho městyse. 
Nebojme se vyslovit třeba i vize a záměry, 
na které zatím čas nedozrál, ale v blízké 
budoucnosti mohou být nezbytné…, 
buďme pozitivní!
 Zůstaňme na vedení obce nároční, 
ale buďme i soudní v tom, co všechno by 
bylo pro Pozlovice nejen příjemné, ale 

taky ekonomické. Jinými slovy, co si městys naší 
velikosti může dovolit.
 Do zbytku roku 2019 Vám všem přeji pevné 
zdraví, optimismus, dobré sousedské vztahy, prostě 
spokojenost.

Ing. Josef Hampl, radní městyse
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Investiční akce                                                                                                         Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Vážení spoluobčané,

čas utíká jako voda a je to již přes půl roku od mého zvolení 
do funkce starosty. Dovolte mi tedy, abych Vás informoval 
o akcích, které se nám již podařilo zahájit, a které do konce 
roku ještě plánujeme.

Úprava křižovatky a autobusových zastávek u hřiště
Jednou z největších akcí, kterou jsme v letošním roce zahájili, je 
bezesporu rekonstrukce křižovatky a autobusových zastávek  
u hřiště. Finanční rámec: 8.440 tis. Kč, z toho dotace ve výši 
4.400 tis. Kč. Tato stavba svou náročností bohužel zamezila 
průjezd hlavním tahem městyse a je pro jízdu osobních aut  
i autobusů nutné využívat ulici Antonína Václavíka. 
Přesto věřím, že toto omezení nakonec přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti v části městyse u fotbalového hřiště a zároveň 
se bude jednat o další zlepšené místo v obci. Očekávané 
ukončení stavebních prací je naplánováno na přelom 
prázdnin.

Úprava veřejného prostranství a dopadových ploch  
u dětského hřiště před budovou SK Pozlovice

Další akcí, která bude navazovat na rekonstrukci 
přilehlé křižovatky, je úprava veřejného prostranství  
a dopadových ploch před budovou SK Pozlovice. Během 
jara se nám podařilo na tyto aktivity získat dotaci od 
Zlínského kraje ve výši 712 tis. Kč, kdy městys se bude 
spolupodílet částkou 1.056 tis. Kč. Věřím, že toto pěkné 
veřejné prostranství bude sloužit nejenom sportovcům  
a návštěvníkům fotbalových utkání, ale také maminkám  
a seniorům při procházkách.

Zavlažování fotbalového hřiště
Zároveň během letních prázdnin plánujeme realizaci 
automatického zavlažovacího systému fotbalového 
hřiště, která se ukázala jako nevyhnutelná s ohledem 
na loňský deficit srážek. Na začátku letošního roku se 

podařilo zrealizovat dva průzkumné vrty, které mají dle 
prováděných zkoušek dostatečnou vydatnost pro závlahu. 
Během realizace závlahového systému je zároveň nezbytné 
do prostoru areálu umístit akumulační nádrže. Rozhodli 
jsme se pro podzemní nádrže za fotbalovým hřištěm s tím, 
že bude možné vodu v budoucnu využít i během zimního 
období při plánovaném rozšíření sportovního areálu.

Urbanistická studie sportovně – kulturního areálu 
Jedním s probíhajících projektů je urbanistická 
studie sportovně – kulturního areálu, kdy vybraný 
architekt dostal zadání vytvořené zastupiteli, 
kteří reflektovali i připomínky místních spolků  
a občanů. Během podzimu plánujeme setkání s občany, kde 
Vám představíme návrh architekta, na jehož základě by měl 
vzniknout moderní areál pro sportovní i kulturní vyžití.

Rekonstrukce ZŠ Pozlovice
K dalším velkým projektům se bezesporu řadí i rekonstrukce 
ZŠ Pozlovice, která bude probíhat během letošních 
prázdnin. V rámci rekonstrukce bude nahrazena dožitá 
elektroinstalace, proběhne zateplení severní stěny a celá 
budova bude opatřena novou fasádní barvou a střechou.  
S ohledem na výstavbu lešení na severní straně budovy bude 
v průběhu letních prázdnin omezen průjezd podél školy 
mezi ulicí Hlavní a Za Potokem. Rozpočet na rekonstrukci 
školy je ve výši 3.986 tis. Kč.

Sociální byty
Během jarních měsíců t. r. jsme zároveň obdrželi 
vyrozumění, že jsme uspěli s žádostí o dotaci na 
výstavbu třech sociálních bytů, které vzniknou na 
místě rozpadlého domu č. p. 21 poblíž centra obce. 
Realizace byla zahájena demolicí původního objektu  
s plánem výstavby jednotlivých bytů do září příštího 
roku. Následně Vás budeme informovat o možnostech 
bydlení, kdy chceme, aby bydlení využívali zejména naši 
občané, kteří se nachází v nouzi. Celková cena za výstavbu 
sociálních bytů je dle smlouvy o dílo 7.153 tis. Kč, kdy 
dotace by měla pokrýt částku 4.848 tis. Kč.

 K již realizovaným projektům v letošním roce patří 
oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v části ulice  
K Přehradě za 207 tis. Kč a dále nové veřejné osvětlení  
v části ulice Pod Větrníkem za 430 tis. Kč. V průběhu 
letních měsíců bude do kuchyně MŠ Pozlovice pořízen 
nový konvektomat za 323 tis. Kč.
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Poplatek za kabelovou televizi                   Ing. Dušan Richter
 V současné době je poplatek za odběr programů 
kabelové televize v Pozlovicích stanoven ve výši 80 Kč/
měsíc, tj. 480 Kč na půl roku dopředu. Splatnost poplatku 
je 15. února za první pololetí a do 31. července za druhé 
pololetí příslušného kalendářního roku. Preferovaná forma 
úhrady je bezhotovostní přostřednictvím SIPO. 
 Měsíční cena za jednu přípojku kabelové televize 
pro domácnost je tvořena:

● distribučním poplatkem za převzaté vysílání (zpoplatněné 
programy): 17 Kč
● poplatkem autorským svazům: 24 Kč
● režijním poplatkem spojeným s provozem kabelové 
televize (servisní pohotovost, legislativní zajištění 
provozování sítě TKR): 13 Kč
● nákladem na servis sítě TKR: 26 Kč. 

Raná péče v ORP Luhačovice                 Mgr. Pavlína Stolaříková

 Následující informace o službě rané péče jsou 
publikovány v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu 
na území ORP Luhačovice r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/
0006588. 
 Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná 
rodinám s dětmi od narození do 7 let věku dítěte, které je 
zdravotně postižené nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Raná péče je zaměřená 
na podporu rodiny a dítěte v jeho přirozeném prostředí, 
provázení rodiny v obtížné životní situaci. Poradce 
navštěvuje rodinu v domácím prostředí, kde se dítě cítí 
bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Služba je 
poskytována bezplatně.
● STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s. 
nabízí služby pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým 
a kombinovaným postižením a s ohroženým vývojem. 
kontakt: Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky, 
tel: 739 777 729, email: ranapece.zlin@volny.cz, 
Jana Hunáková, vedoucí služby, tel: 731 011 204, 
email: hunakova@ranapecezlin.cz. 
● SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
odborná služba určená pro rodiny s dětmi se zrakovým  
a kombinovaným postižením. 
kontakt: Nerudova 7, 602 00 Brno, 
tel: 541 236 743, 777 234 134,

email: brno@ranapece.cz, www.ranapece.cz, 
Mgr. Karla Němcová, vedoucí pobočky, 
tel: 777 234 034, email: vedouci.brno@ranapece.cz. 

● CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM o.p.s., 
Raná péče pro Moravu a Slezsko,
služba pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením. 
kontakt: Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, 
tel: 739 642 677, 733 181 497, 
email: ranapecemorava@detskysluch.cz, 
Mgr. Anna Kučerová, PhD., vedoucí služby.
 Na území celého Zlínského kraje dále působí: 
Auxilium o. p. s. a Diakonie.

Investiční akce, pokračování ze str. 2                                                                         Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 S ohledem na dlouhou dobu příprav jednotlivých 
stavebních akcí pracujeme na řadě projektů, které 
jsou v různé fázi rozpracovanosti. Nejdále je 
příprava rekonstrukce ul. Řetechovská s tím, že 
zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení. V ulicích Antonína Václavíka, Podhradská  
a Ludkovická jednáme s jednotlivými vlastníky  
o majetkoprávním vypořádání, aby bylo možné i v těchto 
částech obce vystavět chybějící chodník a zvýšit bezpečnost 
našich občanů. Zároveň se dokončuje projektová 
dokumentace na zastávky Pozlovice – střed a část chodníku 
v ulici K Přehradě směrem ke kostelu. Věříme, že se nám 
podaří i tyto důležité projekty dotáhnout až ke stavebnímu 
povolení, abychom mohli dle finančních možností městyse 
tyto jednotlivé projekty realizovat.
 V neposlední řadě bych chtěl poděkovat předchozímu 
vedení obce pod taktovkou paní Ing. Tkáčové, které projekčně 
připravilo řadu projektů, na které můžeme navazovat a řadu  
z nich v letošním roce realizovat.

 Do nadcházejících letních dnů Vám přeji prožít 
dovolenou podle Vašich snů, ať už jsou to adrenalinové zážitky  
s Vašimi přáteli nebo s rodinou nebo ničím nerušený klid! 
Věřím, že ze svých cest se budete vracet s přesvědčením  
- všude dobře, doma nejlíp.

Knihu „POZLOVICE v dějinách a obrazech”  
můžete nyní zakoupit na ÚM Pozlovice  

za 200 Kč.

	

http://www.ranapece.cz


strana 4 Pozlovský občasník II/19

Události v průběhu II. čtvrtletí 2019 ve zkratce                                                   Ing. Bronislava Coufalíková

 Zúčastnili jsme se jednání na MěÚ Luhačovice  
k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky ve Zlínském 
kraji, odborných počítačových kurzů k elektronické 
spisové službě Munis ERMS pro pokročilé a DPH, školení  
o místních poplatcích, semináře ke komunitnímu plánování, 
členského fóra Asociace turistických informačních center 
konaného v Luhačovicích a odborné studijní cesty po 
lázeňských místech v ČR. Absolvovali jsme školení  
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů.
 Starosta se zúčastnil sněmu Sdružení lázeňských 
míst ČR v Poděbradech, workshopu – mapování turistických 
cílů na Luhačovicku, valné hromady spol. Vodovody  
a kanalizace Zlín, a. s. a Vodovodní a kanalizace Vsetín, 
a. s., rady destinace Zlínsko a Luhačovice, kdy se v rámci 
tohoto projektu připravuje Zvuková mapa Luhačovice, jejíž 
součástí budou i vybraná místa v Pozlovicích. Poblahopřál 
učitelům mateřské školy a základní školy ke Dni učitelů.
 Ke stavbě „Pozlovice – autobusové zastávky 
dolní konec“ proběhlo koordinační jednání se spol. RIS-
MONT s.r.o. a COLAS CZ a.s. ke stavebnímu objektu: 
přeložka vodovodu, dále proběhlo předání staveniště 
zhotovitelské firmě COLAS CZ a. s. V průběhu realizace 
stavby se uskutečnil přesun autobusových zastávek 
dolní konec nejprve k bytovkám čp. 310 a 311, následně  
k hotelu Hubert z důvodu bezpečného průjezdu autobusů. 
S vlastníky nemovitostí dotčených stavbou proběhla 
koordinační schůzka. Silnice III/4922 v okolí křižovatky  
u fotbalového hřiště je úplně uzavřena od 3. dubna.
 Zrealizovali jsme opravu dešťové kanalizace  
u čp. 334 v ul. K Přehradě, v ul. Pod Větrníkem proběhla 
kabelizace NN a VO a v ul. K Přehradě bylo natřeno 13 
sloupů veřejného osvětlení.

 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice s. r. o. 
prováděli jarní údržbu v obci a na Luhačovické přehradě. 
Připravovali akci 15. košt slivovice a 13. ochutnávka medu 
z Luhačovského Zálesí. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 
23. 3. 2019 v 15 hod. ve víceúčelovém sále ÚM Pozlovice. 
Zrealizovali čištění požární nádrže pod areálem Kovo Zálesí 
a. s., v budově kabin SK Pozlovice osadili nové dveře, 
obnovili panely naučného chodníku Antonína Václavíka. 
Zprovoznili hřbitov po zimní pauze, kde byla puštěna voda. 
V centru byly provedeny výsadby květinových truhlíků.
 V areálu koupaliště Duha jsme zrealizovali ošetření 
travnatých ploch, provedli vypouštění, čištění a následné 
napouštění nerezových bazénů a vyskládání plastových 
roštů u obvodových přepadů. 10. sezóna provozování 

koupaliště byla zahájena 4. června.
 Připravovali jsme půjčovnu lodiček na letní sezónu, 
která zahájila provoz 19. dubna.
 Pokračovaly práce na obnově hrací plochy 
fotbalového hřiště SK Pozlovice. Kompletovali jsme 
dokumenty pro vyřízení všech povolení k zavlažování 
hřiště. Bylo vypsáno výběrové řízení na retenční nádrže  
a automatický zavlažovací systém.
 Vyměnili jsme psí známky platné od r. 2019.
 4. 4. 2019 se uskutečnila schůzka vedení městyse 
se spol. Avonet a Satturn Holešov ohledně dalšího rozvoje 
datové sítě v Pozlovicích.
 Se spol. ELMO a. s. byla projednána stavba 
kabelizace vedení NN v Jurkovičově aleji, v rámci které 
byl přemístěn rozvaděč VO a kabelové televize z důvodu 
osazení nové kioskové trafostanice – realizace se uskutečnila 
na přelomu května a června 2019.
 K zápisu do 1. třídy ZŠ Pozlovice se dostavilo 21 
dětí, z nichž je 16 přijato pro příští školní rok. 4. června 
se žáci školní družiny zúčastnili přednášky o včelách.  
V proběhlém sběru bylo sesbíráno cca12 tun starého papíru.

 11. 4. se uskutečnilo setkání vedení městyse  
s podnikateli v cestovním ruchu.
 V ul. Řetechovská byl proveden hydrogeologický 
průzkum pro skládku zeminy a byla zahájena demolice 
domu čp. 21 za účelem výstavby sociálních bytů.
 S vlastníky pozemků proběhla koordinační schůzka 
k zahájení prací na zastavovací studii v lokalitě Díla v ul. 
Antonína Václavíka a k přípravě projektové dokumentace 
na výstavbu komunikace a IS v lokalitě Vřésky.
 Na přehradě byly instalovány 2 ks mobilních WC, 
a to u parkoviště u hráze a pod kempem.
 Ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení 
Zlín byla provedena kontrola činnosti městyse Pozlovice. 
Krajským úřadem Zlínského kraje byl uskutečněn výkon 
dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení městyse 
Pozlovice. Nařízení jsou vydána v souladu se zákonem. Ve 
dnech 28. – 31. 5. 2019 bylo pracovnicí KÚZK provedeno 
přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2018. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 22. 5. 2019 byl na vodním toku Luhačovický 
potok vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. V souladu  
s povodňovým plánem obce jsme monitorovali stav vodních 
toků v katastru městyse.
 Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se konaly volby do 
Evropského parlamentu.
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Úspora emisí za rok 2018                                                EKO-KOM, a.s.

 V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, 
plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit 
v rámci sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM 
uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik  
v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. 
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke 
snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu. 
 V rámci městyse Pozlovice bylo za rok 2018 
dosaženo úspor:
● emise CO2 ekv.: 68, 666 tun
● energie: 1 608 123 MJ.

Městys Pozlovice

00568708

68,666

 1 608 123

tun

MJ

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatele/rok)

Vývoj množství směsného komunálního odpadu v Pozlovicích (kg/ob./rok) 

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018
(kg/obyvatele/rok)

Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2014 - 2018
(kg/obyvatele/rok)
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MS Komonec                                               Miroslav Kaniok

 Než začnu psát o pozlovské myslivosti, rád bych 
vám připomenul, co myslivost vlastně je. Lidé si myslí, že 
myslivec hlavně střílí, což není pravda, myslivec chová zvěř 
divokou, tak jak lidé chovají zvířata domácí. Obhospodařuje 
ji lovem, který má svá pravidla. Myslivci se o zvěř hlavně 
starají, aby byla v té nejlepší kvalitě a hlavně, aby tady byla. 
Že ji připraví o život, to není nic špatného, když to má smysl 
a nějaký řád.
 V myslivosti ctíme a dodržujeme tradice, které 
sahají do hluboké minulosti a snažíme se je předávat novým 
mladým generacím, aby byly zachovány. Samozřejmě doba 
se mění a možnosti jsou jak v lovu tak v technice čím dál 
dostupnější, tomu se nelze ubránit. Ovšem našim usilím je, 
aby budoucí následovatelé nečetli pouze historii, ale aby 
mohli dělat myslivost, která je bude naplňovat.
 Teď tedy o pozlovské myslivosti. 
Hospodaříme na 1004 ha honitby, kterou si 
pronajímáme od honebního společenstva Pozlovice 
a Podhradí. Hlavní zvěří spárkatou je zvěř srnčí,  
z drobné je to zajíc a bažant, zvěř černá k nám pouze přechází  
a jsou to převážně náhodné odlovy.

 V letošním roce jsme rozhodli o nákupu zaječí 
zvěře a následném vypuštění do honitby na místa, kde má 
nejlepší podmínky k životu. Jde nám hlavně o osvěžení krve 
a zvýšení populace zaječí zvěře, protože ta do naší honitby 

patří. Jen pro informaci, jeden roční zajíc stojí 2.000 Kč, 
zakoupeny byly celkem tři páry.
 Dále jsme zakoupili plašiče na zvěř, které nám 
pomáhají při senosečích, kdy dochází k největším ztrátám, 
hlavně srnčat. Plašiče stály 15.000 Kč. Ztráty máme  
i na silnicích, proto jsme aplikovali kolem cest pachové 
ohradníky, aby docházelo co možná k nejmenším střetům 
se zvěří. Co zvěři nejvíc chybí, je klid v honitbě, tak aby 
mohla mít čas k pastevnímu a rozmnožovacímu cyklu. 
To je narušováno lidmi, jejich neukázněností v lese  
a samozřejmě jejich domácími mazlíčky.
 V honitbě máme založená myslivecká políčka, která 
slouží ke zvýšení úživnosti honitby. Každým rokem je oráme  
a provádíme nový osev. Pořídili jsme napáječky, které 
hlavně v letních měsících slouží k uhašení žízně zvěře.
 Mnoho lidí se dotazuje na zvěřinové hody, které 
jsme pořádali v předchozích letech. Neuskutečnění bylo 
z důvodu  afrického moru prasat, kdy jsme byli nuceni 
veškerou ulovenou černou zvěř odevzdávat do kafilérie,  
i přesto že byla zdravá. Takový byl zákon, takže z hlediska 
nedostatku zvěřiny bylo od hodů upuštěno.
 Od letošního roku jsme byli prohlášeni jako stát bez 
afrického moru prasat.Poděkování patří hlavně myslivcům, 
kteří i přesto divočáky lovili a tím přispěli ke snížení stavu 
černé zvěře na minimum a zamezení další nákazy.
 Každoročně pořádáme veřejné brokové střelby 
pod názvem Pozlovský trojboj. Jedná se o tři střelecké 
disciplíny, a to americký trap, lovecké kolo a vysoká věž. 
Návštěvnost střeleb je vysoká. Kromě střelecké soutěže 
nabízíme zvěřinové speciality a bohatou tombolu, kde 
hlavní cenou bývá divočák.
 Chtěl bych poděkovat všem členům MS Komonec 
za jejich obětavou práci, městysi Pozlovice a obci Podhradí 
za podporu myslivosti.
 S přáním dobré spolupráce v dalších letech 

předseda MS Komonec Pozlovice

Ukliďme přírodu Pozlovic                                            Miroslav Kaniok

 Po rozhovoru ředitele ZŠ Pozlovice a předsedy 
MS Komonec Pozlovice jsme se dohodli, že v pátek 26. 4. 
uspořádáme, jakožto každoročně ve spolupráci s městysem 
Pozlovice, akci „Ukliďme přírodu”.
 Akce začala v 8.00 hod. nástupem před školou, 
krátkým přivítáním a rozdělením tříd, ke které byl vždy 
přiřazen jeden myslivec. Děti dostaly ochranné rukavice  
a pytle na odpadky a v 8.30 hod. jsme mohli vyrazit. Zúčastnilo 
se celkem 97 dětí.  Myslivci měli pro děti připravené trasy, tak 
aby se prošla celá honitba. Akci pořádáme každoročně a je až  
k nevíře, kolik odpadu, který do přírody nepatří, nasbíráme. 
Plné pytle jsme nechali u silnice a na konci akce jsme 
nahlásili pracovníkům městyse, kde se místa s posbíraným 
odpadem nachází, aby je mohli odvézt k likvidaci. Na 
konci sbírání měli myslivci pro děti připravenou zábavu ve 
formě opékání špekáčků, střelbu ze vzduchovek, povídání 
o přírodě a myslivosti. Na zakončení byli vyhlášeni tři 
nejlepší střelci a odměněni sladkými cenami. Samozřejmě 
poděkování patří všem dětem, které se zúčastnily akce 
a udělaly něco pro přírodu, aby byla neustále krásná. Na 

závěr krásného dopoledne jsme se všichni odebrali do 
školní jídelny, kde jsme byli odměněni výborným obědem, 
který pro nás připravily paní kuchařky.
 Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na 
organizaci akce a přeju všem hodně zdaru při pořádání 
dalších ročníků.

Lesu a Myslivosti zdar!
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Čím na jaře žil Český svaz žen Pozlovice?                    Ing. Olga Tkáčová

 Letošní už 19. slet čarodějnic byl druhý ve své 
historii, kdy nám nepřálo počasí. První deštivé čarodějnice 
byly v r. 2006, kdy jsme se rozhodly akci přesunout do 
tělocvičny. Letos jsme i přes vytrvalý déšť akci uspořádaly 

v areálu hřiště, a i když účast nebyla tak bohatá, ti co 
přišli, letošní ročník hodnotili jako skvělý. Vždycky nás 
potěší, když přijdou děti s maminkami anebo babičkami  
v nápaditých kostýmech k vyhlášenému tématu a přivítat 
jaro přijdou i další členové rodin. Tématem letošního 
sletu čarodějnic byl Pyžamový rej a v nové rubrice na  
www.pozlovice.cz/spolky/csz najdete krátké video ze sletu 
čarodějnic a fotografie z našich akcí. 

 Další akcí v našem ročním plánu byl turistický 
výšlap. Tentokrát jsme autobusem vyrazily do Slavičína 

a přes Pivečkův lesopark, Nevšovou a přehradu  jsme 
pohodovým tempem doputovaly do Penzionu U Hráze. Tam 
na nás čekalo bohaté občerstvení, probraly jsme i plány na 
další akce.

 Ve spolupráci s kulturní komisí Městyse Pozlovice 
si chceme výstavkou ručních prací připomenout 60. výročí 
úmrtí našeho rodáka prof. Antonína Václavíka. I když už 
dnes nejsme nuceny vlastními výrobky vyplňovat chybějící 
sortiment šatů, svetrů či bytových doplňků na trhu, stále 
více lidí se vrací ke trávení volného času tvořením. Je to 
příjemná relaxace a vlastnoručně vyrobený kousek má 
své neopakovatelné kouzlo. Přineste i Vy své výrobky, 
přijďte sdílet své zkušenosti a nápady. Poslední taková 
výstava proběhla v r. 2009 a všichni byli překvapeni, kolik 
šikovných rukou udržuje tradiční rukodělné techniky nebo 
zkouší novinky. Věříme, že i letošní akce bude hezkou 
přehlídkou tvorby místních žen.  
 Velký ohlas zaznamenala i naše akce „Velikonoční 
dekorace“, kde jsme se pod odborným vedením paní Kláry 
ze Slavičína naučily aranžovat zajímavé sváteční  doplňky 
do našich domácností. 

 Věříme, že se nám společnými akcemi daří 
naplňovat naše motto a přispívat tak k pohodě nás, členek  
i Vás, našich spoluobčanů. 

https://www.pozlovice.cz/spolky/cesky-svaz-zen/fotogalerie/2019/
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2019
Marie Lukešová 70 let
Miloslav Hřib 70 let
Josef Štěpáník 70 let
Jarmila Kolářová 75 let
František Kolář 75 let
Josef Krejčí 75 let
Josef Krajča 75 let
Miroslav Talaš 75 let
Anna Hňupková 80 let
Dušan Židek 82 let
František Kolařík 83 let
Jaroslava Kolářová 85 let
Růžena Martincová 85 let
Marie Černochová 86 let
Bedřiška Matulíková 86 let
Ludmila Bednaříková 91 let
Josef Jurák 93 let
Ludmila Kolářová 96 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Antonín Čermák
František Alois Bětík
Marek Papoušek

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Ghazi Mohammad Abdel Hamid 77 let
Marie Miklová  89 let
Pavel Kokavec  70 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  23. června   
  Dětská hasičská soutěž u Vegy 
○  30. června   
  Pěší pouť na Provodov   
  (Maleniska) 

●  28. července 
  Pouť ke svaté Anně 
○  13. září 
  Hudební podvečer v rámci   
  MFDFS Písní a tancem 
●  21. září 
  Vinobraní

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     

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydávání povoleno, číslo registrace: MK ČRE 16101, čtvrtletník 
vydavatel: Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČ: 00568708, tel.: 577 113 071, e-mail: mestys@pozlovice.cz, web: www.pozlovice.cz

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.

Výstava ručních prací

Obracíme se na Vás,  
pokud máte nějaké výrobky  

a chcete je vystavit,  
dodejte nám je 
do 28. 6. 2019  

na úřad městyse.

V letošním roce si připomínáme 60 let od úmrtí našeho rodáka  
prof. Antonína Václavíka.

Při této příležitosti chystá kulturní komise městyse Pozlovice 
ve spolupráci s ČSŽ výstavu ručních prací.

	

http://www.pozlovice.cz

