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Vážení spoluobčané,
k napsání následujících řádků mě přiměla jak 
krátká diskuze na posledním jednání zastupitelstva 
městyse, tak i občasné dotazy spoluobčanů, zda-
li je potřeba hlásit pálení odpadů ve venkovním 
prostředí, či nikoliv. Začněme nejdříve 
trochou teorie. Pálit ve venkovním 
prostředí lze, je však nutno dodržovat 
některé povinnosti. Povoleno je tímto 
způsobem likvidovat pouze přírodní 
materiály, které by měly být co 
nejvíce suché. Z požárního hlediska 
by tato ohniště měla být ohraničená, 
pod dozorem dospělé osoby po celou 
dobu pálení, s dostatečným odstupem 
od jiných hořlavých předmětů a se zajištěním 
hasebních prostředků. Stále ještě mezi některými 
spoluobčany přetrvává přesvědčení, že je možné 
pálit pouze ve středu a v sobotu. Nicméně tyto 
termíny, určené obecně závaznou vyhláškou, byly 
již před 7 lety zrušeny a je možné pálit kdykoliv. Je 
potřeba si ale uvědomit, že pod pálení biologického 
odpadu nelze zahrnout plošné vypalování trávy. 
Tento způsob je ze zákona zakázán a za jeho 
porušení hrozí pokuta až ve výši desítek tisíc 
korun. Bohužel tyto případy se neustále opakují 
a každoroční výjezdy 
hasičů nám to 
potvrzují. Další  věcí, 
která může pomoci od 
případných problémů 
či nedorozumění, 
je ohlášení pálení 
na HZS. To je 
pro právnické a 
podnikající fyzické 
osoby povinné, 
pro fyzické osoby 
je doporučené. 
Preferované je 
ohlášení elektronickou formou na webových 
stránkách HZS https://paleni.izscr.cz/ s přesnou 
lokalizací místa na mapě nebo na telefonním 
čísle 950 670 288, kde lze i nahlásit změny v již 

ohlášeném pálení. Náš poslední výjezd jenom 
potvrdil, že i když měl dotyčný ohniště zabezpečeno  
a pod dohledem, pokud by měl pálení ohlášeno, 
nemuseli by potom hasiči vyjíždět k podezření na 
požár.  Pokud se přesuneme do reálného života, 

tak můžeme využít postřehů místních 
občanů. Je sobota, spousta lidí provádí 
úklidy, a vzhledem k velkému provozu 
na sběrném dvoře je vidět, že se většina 
poctivých lidí snaží odpad vytřídit, 
případně čistý biologický odpad spálí 
na zahradě a bere v potaz i dobré 
rozptylové podmínky. Jenomže jakmile 
se zešeří (a na podzim je to čím dál dřív), 
z ničeho nic se kromě „přirozeného 

pachu“ z ohně  začne obcí linout okořeněný odér, 
který má s bio odpadem pramálo společného.   
A nejedná se jen o otevřené ohniště, ale i topení 
pevnými palivy v budovách. Poté už může mezi 
občany začít gradovat nevraživost a v lepším 
případě to může skončit třeba hádkami nebo 
vzájemnými naschvály. Proto tito „šéfkuchaři“ 
by mohli možná ve větší míře využít sběrný 
dvůr s vytříděným odpadem.  Na druhou stranu 
je potřeba si připomenout, že jsme stále na 
vesnici se zemědělskou historií. Dříve se třeba 

při sklizni brambor na 
každém sebemenším 
políčku spálila nať, 
dýmu bylo v obci 
spousta a stejně to 
lidé brali jako součást 
klidného života na 
vesnici. Takže pokud 
se nad sebou tito 
„tuneři“ zamyslí  
a změní přístup  
k pálení, tak i ostatní 
spoluobčané občas 
nějaký ten kouř 

překousnou. Protože – není kouře bez ohně. Ale i 
při pálení by měl alespoň trochu zasáhnout zdravý 
rozum a také trocha ohleduplnosti vůči okolí.

Tomáš Martinec

https://paleni.izscr.cz
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	 Stavební léto 2020                               Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
 Letní období je mimo času dovolených, 
nejrůznějších výletů a prázdnin obvykle spojeno i se 
stavebními pracemi. V letošním roce tomu v Pozlovicích 
není jinak.
 Největší investicí je bezesporu rekonstrukce 
vnitřních prostor mateřské školy, která byla otevřena  

v roce 1984. Během rekonstrukce, která byla zahájena 
na přelomu června a července, dochází k výměně dožité 
elektroinstalace a kanalizačního potrubí, je instalována 
nová zdravotechnika včetně podlah ve většině budovy  
a rovněž bude nově vybavena kuchyně. Součástí projektu 
je i větrání budovy pomocí rekuperační jednotky, čímž by 
mělo dojít k úsporám energie a zároveň zaručení čerstvého 
vzduchu v budově. Dle vysoutěžené veřejné zakázky je 
cena díla 9 069 058,21 Kč, kdy 90 % z uznatelných nákladů 
bude hrazeno z dotace Ministerstva financí. Jedná se tedy 
o jednu z nejvyšších dotací, kterou jsme v Pozlovicích kdy 
získali. Termín dokončení prací předpokládáme na konec 
měsíce října, čímž dochází k mírném prodloužení termínu  
z důvodu nutnosti provést nepředpokládané vícepráce.
 Aby bylo i během oprav zaručeno fungování 
mateřské školy, byly děti přestěhovány do náhradních 
prostor ve školní družině a do nové budovy místní fary. 
Tímto bych rád poděkoval farnosti Pozlovice za to, že nám 
vyšla vstříc a poskytla farní prostory. 
 Další rozsáhlejší investicí, která byla zahájena  
v září, je realizace nového veřejného osvětlení v části ulice 
Ludkovická. Konkrétně se jedná o úsek od tzv. okálů po 
kovovýrobu spol. Zálesí, a.s. V celé délce úseku budou 

nahrazeny a doplněny stávající sloupy veřejného osvětlení, 
které jsou v nevyhovujícím stavu. V celé délce úseku 
budou kabely mezi sloupy veřejného osvětlení vedeny 
zemním vedením, kdy se nám zároveň podařilo část úseku 
koordinovat se spol. E.ON, která zde provádí pokládku 
části vedení nízkého napětí. Součástí projektu je i přiložení 
chrániček pro možné budoucí využití optické sítě. K termínu 
výstavby veřejného osvětlení jsme využili silniční uzavírku 
na přilehlém úseku od Hlinného směrem na Ludkovice, kde 
se v současné době realizuje sanační opatření proti sesuvu. 
Po zbudování nového veřejného osvětlení by měl být příjezd 
do Pozlovic od Ludkovic nejenom esteticky pěknější, ale 
zejména bezpečnější z důvodu nasvícení vozovky.

 Během léta jsme se zároveň snažili projekčně 
připravit investiční akce do dalších let. Mezi nejvíce 
rozpracované projekty patří rekonstrukce ulice 
Řetechovská, kterou bychom chtěli ideálně zahájit v příštím 
roce. Jelikož půjde o velmi nákladnou investici, snažíme 
se najít vhodné dotační zdroje, které by nám napomohly 
snížit dopad této investice na obecní rozpočet. Další  
z významných připravovaných investičních akcí, kterou 
bychom rádi stihli do konce tohoto volebního období, 
je rekonstrukce autobusových zastávek Pozlovice-střed 
včetně přilehlých chodníků. I v tomto případě hledáme 
vhodné externí zdroje financování, které by nám pomohly 
obzvláště v období výpadku v příjmech rozpočtu městyse 
zapříčiněných koronavirovou krizí. Tímto se seznam do 
budoucna plánovaných projektů nevyčerpal, namátkou 
se připravuje cyklostezka od MŠ Pozlovice směrem  
k fotbalovému hřišti, cyklostezka směrem na Dolní Lhotu, 
chodník směrem na Podhradí, rekonstrukce ulic Nivy I  
a II, rekonstrukce části ulice Ludkovická, skládka zeminy 
pod Řetechovem, pokračování v úpravě areálu fotbalového 
hřiště, rekonstrukce tělocvičny a řada dalších bezesporu 
zajímavých stavebních akcí, jejichž realizace bude odvislá 
od finančních možností městyse; zde je však třeba počítat 
s tím, že většina z těchto projektů se bude realizovat až  
v dalších volebním období. 
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Personální změny na Úřadě městyse Pozlovice                           Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Během letošního léta nás 
zasáhla bolestná rána, kdy nás po 
vážné nemoci opustila dlouholetá 
pracovnice Ing. Bronislava 
Coufalíková, která vykonávala 
nemalou část činnosti úřadu. 
Neodešla jen naše kolegyně, 
ale především naše kamarádka  
a maminka. 
 Uvedená událost vyvolala personální změny v rámci 
úřadu. Ing. Eva Gergelová Richterová přesídlila do horního 
patra budovy úřadu, kde převzala agendy sekretariátu starosty 
městyse Pozlovice. Na její původní pracovní pozici od září 
letošního roku nastoupila paní Romana Zemková, se kterou 
se budete setkávat v přízemí budovy. Paní Zemková Vám 

bude postupně k dispozici v otázkách místních poplatků, 
při ověřování podpisů, v otázkách správy hřbitova, jakož 
i v působnosti infocentra sloužícího nejenom pro turisty.
 Pevně doufáme, že si změny v obsazení úřadu 
co nejdříve sednou a budeme pro vás spravovat úřední 
záležitosti stejně kvalitně, jako tomu bylo doposud.

Bezplatná WiFi síť na vybraných místech v obci                         Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 K současné moderní době patří již neodmyslitelně 
internet, kdy se nároky uživatelů na přenosovou rychlost, 
spolehlivost a kvalitu připojení neustále zvyšují. Internet 
již dlouho neslouží pouze pro prohlížení webových stránek  
a e-mailovou korespondenci, nýbrž se z něj stala platforma 
umožňující lidem práci z pohodlí domova, což je výzva pro 
obce z hlediska zajištění kvalitního připojení.
 I v Pozlovicích se snažíme kvalitu internetu 
postupně zlepšovat. Jedním z pilotních projektů je 
zvýšení kapacity páteřní sítě a rozdělení Pozlovic na více 
samostatných větví. Počítáme, že k navýšení kapacity by 
mohlo dojít právě během podzimu tohoto roku.
 Další milník, který se již podařilo zrealizovat 
během letních prázdnin, bylo instalace čtyř míst pro 
bezplatné připojení k internetu. Konkrétně se jedná o 1) 
prostory obecního úřadu včetně tělocvičny a blízkého okolí, 

2) centrum městyse kolem hasičské zbrojnice, 3) kabiny u 
fotbalového hřiště a 4) koupaliště DUHA u Luhačovické 
přehrady. Realizace projektu byla hrazena ze 100 %  
z celoevropského dotačního programu WiFi4EU s tím, že 
následný provoz již bude hrazen plně z obecního rozpočtu.

Letní sezóna na přehradě                           Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Při přípravě na letošní letní sezónu jsme měli 
obdobně jako řada podnikatelů v cestovním ruchu plnou 
hlavu obav, jak covidem-19 poznamenaná sezóna proběhne. 
Po deštivém a studeném červnu, který nám přidal další 
vrásky na čele, se sezóna přeci 
jen pomalu a jistě rozjela, a 
dokonce řada hotelů hlásila 
plnou kapacitu. Na koupališti 
DUHA letos proběhla již 11. 
sezóna. Pro tento rok došlo  
k několika novinkám. Zaprvé 
došlo ke změně provozovatele 
bufetu, dále jsme zavedli vratné 
kelímky na nápoje s logem městyse Pozlovice.  V průběhu 
sezóny jsme připravili rovněž bezplatné připojení k WiFi síti 
a pilotně zde bylo promítáno i letní kino. Celkově navštívilo 
koupaliště během letní sezóny 26 316 návštěvníků
 Vedle koupaliště jsme tradičně provozovali 
přístaviště, takže ani letos nebyli návštěvníci přehrady 

ochuzeni o možnost se projet po hladině přehrady na 
šlapadlech či lodičkách. Pro letošní sezónu jsme upravili 
systém výběru parkovného na parkovištích, kdy došlo  
k instalaci parkovacího automatu, a dále jsme po 

stížnostech na neutěšený stav u 
hráze přistoupili k redukci ploch 
pro tržiště, aby zde byl zajištěný 
dostatečný prostor pro chůzi či 
jízdu na kolech, bruslích apod. 
Mimoto jsme prováděli tradiční 
údržbu veřejných ploch, které 
spadají pod správu městyse 
Pozlovice. Na podzim plánujeme 

letošní sezónu ještě podrobněji analyzovat s tím, že budeme 
hledat cesty, jak rekreační prostor přehrady v budoucnu 
co nejlépe optimalizovat. V případě, že budete mít nějaký 
podnětný námět, nebojte se o něj podělit, rádi se nad ním 
zamyslíme a případně uvedeme již příští rok do praxe. 
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Události v průběhu III. čtvrtletí 2020                                       Ing. Dušan Richter

	Ve středu 1. 7. byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy 
vnitřních prostor MŠ Pozlovice.
	V rámci údržby komunikací bylo provedeno zalévání 
trhlin modifikovanou zálivkou.
	V budově ZŠ Pozlovice byla dokončena rekonstrukce 
kotelny .
	Na chodníku mezi Pozlovicemi a Podhradím byly 
zahájeny projekční práce.
	Ve středu 1.7. se konala vernisáž výstavy 20 let 
Pozlovských čarodějnic. Výstava byla otevřena do 30.8.

	V úseku mezi HPS Pozlovice a křižovatkou v ul.  
V Dražkách byl protažen optický kabel.

	V ul. Hlavní směrem od MŠ Pozlovice probíhalo čištění 
chodníků.
	V obci byl zahájen testovací provoz veřejně přístupné 
WiFi sítě v budově obecního úřadu, u hasičské zbrojnice, 
fotbalového hřiště a koupaliště DUHA. Síť je přístupná 
bezplatně pod názvem WiFi4EU.
	Hasiči provedli čištění dešťové kanalizace okolo MŠ 
Pozlovice.
	V místě rekonstruovaného odpočinkového místa  
u pumpy pod hřbitovem (ul. K Přehradě) byla instalována 
replika „Zbojníčka“ (originál - Smírčí kříž u Pozlovic  
z r. 1663v lokalitě Nade mlýny).

	V tělocvičně bylo provedeno broušení a lajnování 
povrchu.

	Proběhlo jednání s projektantem a ŘSZK s ohledem na 
projekt chodníku mezi Pozlovicemi a Podhradím.
	U chodníku pod kostelem sv. Martina proběhla 
kolaudační prohlídka.
	Byly zahájeny práce na územní studii lokality BI18 
podél ulice Ludkovická.
	V ul. Ludkovická byla zahájena stavba veřejného 
osvětlení.
	Ke konci srpna byla ukončena koupací sezóna na 
koupališti Duha, které letos navštívilo 26 316 návštěvníků.  
	V ZŠ Pozlovice byl zahájen nový školní rok. Přivítali 
jsme 20 prvňáčků.

	Ve středu 2. 9. se konala Talk show se Zbigniewem 
Czendlikem.
	V pátek 11. 9. se v centru městyse konalo vystoupení 
dětí v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních 
souborů Písní a tancem 2020.

	Zúčastnili jsme se školení OVK pro volby do zastupitelstev 
krajů, které se konají od 2. - 3. 10. 2020.
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Volby do zastupitelstev krajů      Ing. Dušan Richter, zapisovatel OVK 

 Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se 
uskuteční dne 2. října 2020 od 14:00 - 22:00 a dne 3. 
října 2020 od 8:00 - 14:00. Místem konání voleb je 
ve volebním okrsku č. 1  sál Úřadu městysePozlovice, 
Hlavní 51, pro voliče s místem trvalého pobytu  
v městysi Pozlovice.
 Právo volit do zastupitelstva kraje má státní 
občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu  
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
 Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  
prokáže  svou  totožnost  a  státní  občanství České  
republiky platným  občanským  průkazem nebo 
cestovním  pasem  České  republiky.
 Každému  voliči  budou  dodány  3  dny  před 
dnem  voleb  hlasovací  lístky  na  adresu trvalého 
pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.
 Pokud  se  volič  ze  závažných  důvodů  
(například úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemohl  
vdobě  voleb osobně  dostavit  do  volební  místnosti,  
může  požádat  o  hlasování  do  přenosné  volební 
schránky (na tel. 577 113 071 do pátku do 14:00, na tel. 
577 113 073 po dobu konání voleb).
 Volič, který nebude moci volit ve volebním 

okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může 
požádat o vydání voličského průkazu na obecním 
úřadě do 30. 9. Na ten pak může volit na území kraje.

Umístění volebního stanoviště umožňující  
v okrese Zlín drive-in hlasování  

(hlasování z motorového vozidla)
Hlasování bude probíhat  

ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin.
Volební stanoviště: 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o,  
K majáku 5001, 761 23 Zlín, 

GPS: 49.2012892N, 17.6563428E.
Volební stanoviště je určeno POUZE pro voliče, který:
● má právo volit do Zastupitelstva Zlínského kraje
● byla mu nařízena karanténa nebo izolace  
v souvislosti s nemocí Covid-19
● má trvalý pobyt na území okresu, pro který je 
volební stanoviště zřízeno
● přijede k volebnímu stanovišti motorovým 
vozidlem.

 

JAK VOLIT? 
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020 

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ, 
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM 

HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19? 

Speciální komise Vás sama navštíví 
Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise), 
případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu). 

Mějte zakrytá ústa a nos 
Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.  

Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce 
Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány. 

Udržujte rozestupy 
Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči. 

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB: 

 

! 
V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE: 

Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.  
Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.  
Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte 
ho komisi. 
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice. 

	



strana 6 Pozlovský občasník III/20

Denní stacionář - záchrana rodiny                             Mgr. Ivona Slováková, vedoucí Denního stacionáře
 Samota je největší nepřítel nejen štěstí, ale i naděje,  
a pokud se ztratí i láska nejbližších, vidí mnozí záchranu jen 
ve smrti. A přitom stačí málo – těšit se na příští den, na setkání  
s přáteli, nebát se příchodu ustaraných příslušníků rodiny, kteří 
den co den přicházejí z práce s hrůzou, co všechno se mohlo 
stát…
 Je těžké nechat doma nesamostatného tatínka nebo 
maminku a ještě těžší umístit je do domova s pobytovou 
sociální službou. Jenže jíst se musí, platit nájem také, a tak 
mnozí den co den odcházejí do práce s myšlenkou, že opouštějí 
nejbližší. Tíží je obavy, zda je při návratu najdou spokojené, 
zda neupadnou, neotevřou cizímu, nezvládnou nenadálé 
příhody jako rozbitou sklenici nebo připálené jídlo a hlavně 
zda se o samotě nenudili, nesmutnili, netrápili výčitkami ke 
svým přepracovaným potomkům.
 Neřešitelný problém - pomůže denní stacionář. Jsou 
záchranou pro naše nejbližší i zoufalé potomky. Nestydíme 
se dát malé dítě do školky, kde si se svými vrstevníky hraje  
i učí celý den, kde mu dají najíst a nechají jej vyspat do doby, 
než si ho rodiče vyzvednou. Takovou školkou pro naše blízké 
je denní stacionář. Maminky, tatínky, babičky a dědečky, 
příbuzné tam ráno odvezou, oni se celý den baví, odpočívají, 
najedí se, dostanou napít a pečovatelky se zároveň postarají 
o všechny nenadálé příhody, které se starším lidem stejně 
jako dětem stávají a za které nemohou. Vše předchozí platí  
i pro osoby se zdravotním handicapem a osoby na invalidním 
vozíku, pro které je celodenní samota neštěstím vedoucím  
k depresím. Přinášejí našim milým jiné názory i jiný pohled 
na současnost a zpestřují tak jednotvárný pohled starších lidí 
na moderní svět. Vyznají se v moderních telefonech, tabletech 
a podobných přístrojích, což se od nich maminky, babičky, 
tatínci a dědečkové učí a to bez přezíravé netrpělivosti svých 
mladých potomků v rodinách.
 Stacionáře jsou záchranou i pro příbuzné, 
kteří se brání umístění rodičů, blízkých se zdravotním 
handicapem či jiných příbuzných, kteří se o ně 
často celý život starali, do domova pro seniory, také  
z obavy omezených návštěv, což je v dnešní době více než 
aktuální. 
 Charita Luhačovice provozuje, podobný denní  
stacionář. Je to vlastně velký byt s vybavenou kuchyní, pracovní 
místností zařízenou na rukodělné práce, malování, tvorbu výrobků  
a podobných drobných dárečků, jejichž potřeba se mění tak, 
jak rok přechází od Nového roku k Velikonocům a k Vánocům. 
Velice oblíbená je obývací místnost s polohovacími křesly, 
rohovou sedací soupravou, televizí, CD přehrávačem, plátnem 
na promítání filmů i počítačem. Tady se nejen pasivně dívá na 
předkládaný program, ale s velkým nadšením luští křížovky, 
hrají karty, kostky nebo Člověče, nezlob se. Pokud někoho 
náročný program přece jen unaví, může si odpočinout na 
polohovacím lůžku. Prostory by nebyly plně funkční, kdyby 
nebyly bezbariérové a vybavené dobře přístupnou koupelnou 
a WC.
 O klienty celý den pečuje tým pracovnic denního 
stacionáře. Nemají za úkol jen se starat o zábavu klientů, 
připravují jim jídlo a pití, starají se o jejich hygienu i zdravotní 
potíže. Jsou dostatečně proškoleni na to, aby poznali kdy je 
něco v nepořádku a postarali se o nápravu. V jejich rukou jsou v 
bezpečí, i když si vyjdou do zahrady a posedí v altánku. Domů 
přijedou rozradostnění a odpočatí, jejich rodiny jsou šťastné, 
že jejich drazí prožili příjemný den a nemusejí se obávat dnů 

příštích.
 Denní stacionář je hrazená služba. Platí se zpětně za 
předešlý měsíc podle ceníku a skutečně odebraných služeb. 
Klienty ráno přiváží buď pracovnice stacionáře nebo je může 
rodina přivézt sama, případně pokud to zvládnou mohou přijít 
také sami. Provozní doba stacionáře je od 7,00 do 15,30 hod. 
od pondělí do pátku.
 Klienti mohou navštěvovat stacionář 
celý týden nebo jen některé dny nebo jenom 
dopoledne, klient může kdykoli odjet domů  
a kdykoli se vracet. Osoba, která o klienta obvykle pečuje, si 
může v klidu vyřídit případné pracovní záležitosti, návštěvy, 
nákupy nebo si dojít lékaři. Odpadá shánění péče i starosti, zda 
je doma vše v pořádku.
 V případě zájmu si může klient i rodinní příslušníci 
stacionář prohlédnout, strávit nějaký čas ve stacionáři a 
zjistit, zda by se jim tam líbilo. Důležité je, že se stacionář 
zavazuje zachovávat mlčenlivost o intimních záležitostech 
rodiny a chovat se laskavě a příjemně i ve velice 
choulostivých situacích. Pro ulehčení domácí péče i dopravy 
do charity je možné si za měsíční úhradu zapůjčit domů 
chodítko, invalidní vozík, toaletní křeslo, sedátko na vanu  
a další pomůcky usnadňující život klientovi i pečující osobě
V případě nutnosti poskytujeme základní zdravotní ošetření, 
stejně tak se postaráme o dohled nad správným užíváním léků 
a zdravotních pomůcek. Při nenadálé příhodě volá rychlou 
záchrannou službu a informuje určeného rodinného příslušníka 
o nastalé situaci. Do stacionáře si klienti bohužel nesmějí 
vodit svá oblíbená domácí zvířata, nesmějí pít alkohol, ani ve 
vnitřních prostorách kouřit.
 Pracovníci charity se během dne cíleně starají  
ouchování a rozvoj duševních vlastností klientů. Trénují 
paměť, probírají denní zprávy i události, vedou klienty ke 
vzpomínání na zapomenuté způsoby života v mládí, ručním 
pracím, zpěvu i hraní společenských her. Nedílnou částí dne 
jsou protahovací cvičení doporučená pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením i další pohyby rozvíjející i udržující 
svalovou pružnost.
 V současnosti, jak obyvatelé České republiky stárnou, 
stávají se stacionáře nedílnou součástí života každé širší 
rodiny. Přináší velké ulehčení skutečnost, že až přijde čas a kdy 
budeme muset naše blízké hlídat na každém kroku, nebudeme 
na ně sami. Ve stacionáři se o ně v případě potřeby postarají.

 V případě zájmu o denní stacionář je možné si 
telefonicky domluvit schůzku na čísle 731 646 717 nebo 
se informovat na adrese stacionar@luhacovice.charita.cz.  
V současné době nabízíme volnou kapacitu. Jste srdečně vítáni.
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ČSŽ ZO Pozlovice               Marta Vlková

 Tak dlouhé prázdniny ještě nikdy nebyly! Marií 
Terezií v r. 1774 zavedená povinná školní docházka je 
najednou nepovinná… a k tomu ještě tolik příkazů a zákazů.
 My, pozlovské čarodějnice - členky ZO ČSŽ, jsme 
byly na náš jubilejní 20. Slet čarodějnic perfektně opět 
připraveny. Situace se však vyvinula úplně jinak. Vlastně 
nic…     
 Když přišel náš den - 30. dubna, tak jsme byly 
neklidné a nutilo nás to něco podniknout. Bály jsme se 
shromažďování, ale nakonec některé z nás sedět doma 
nevydržely. A tak některé malé skupinky při ohýnku opékaly 
špekáčky, jiné aktivnější lítaly kolem přehrady. Nejedenkrát 
jsme zapózovaly fotografům a hezky si svůj den užily,  

i když každá jinak. Ročník pořádání se nám vždycky dobře 
pamatoval, 20. slet v roce 2020… Věříme, že se navzdory 
stále negativním zprávám podaří uspořádat 20. ročník v r. 
2021 a dál budeme muset od aktuálního letopočtu odečíst 
jedničku. 
 Stejně nám to nedalo a za těmito 20-ti lety jsme se 
ohlédly uspořádáním tématické výstavky v multifunkčním 

centru. Návštěvníci mohli vidět naše tablo, plakáty od  
1. sletu, různé odměny, kytky, fotky z jednotlivých sletů, 
kroniky, fotoalbum a jiné… Návštěvníci si z výstavky 
mohli odnést na památku čarodějnickou záložku do knížky. 
V návštěvní knize byly pochvaly, ale i zmínka o tom, že 
by se to hodilo Prof. Antonínu Václavíkovi do nové knihy 
Luhačovské Zálesí.
 Děkujeme všem členkám, které zapůjčily rekvizity 
na tuto výstavku. Všechny jsme o 20 let starší, ale v mysli 
stále mladice. Těší nás, když se sejdou přátelé a známí. Snad 
se situace vylepší a budeme se moci všichni na pozlovském 
hřišti sejít a zavzpomínat, pobavit se a společně si zatancovat 
i s našimi dětmi.

 A co nového v naší činnosti? V září jsme absolvovali 
poznávací zájezd do Jižních Čech, o tom zase příště…
 Přejeme všem slunný a krásný podzim! Pozitivní 
je, že letošní rok nám přinesl bohatou úrodu ovoce, hlavně 
švestek. A tak sbírejte, bombardujte pálenice, ať máme 
na koštu v příštím roce hodně dobrých vzorků slivovice. 
Nakonec zjistíme, že je to pro nás stále nejlepší lék! 

Provozní řád kulturního zařízení hasičské zbrojnice v Pozlovicích
 Pronajímané prostory: Velká zasedací místnost 
(max. kapacita je 48 míst), kuchyňka, sociální zařízení, 
šatna.
 Doba pronájmu: 24 hodin, od 16:00 do 16:00, pokud 
není ústní dohodou stanoveno jinak.
 Nájemcem může být pouze osoba starší 18-ti let.
 Cena pronájmu: 1000 Kč, v zimním období (kdy je třeba 
prostory vytápět) 1500 Kč. Tato částka obsahuje také cenu 
standardně spotřebované elektrické energie a vody, použití 
ručníků, utěrek a toaletního papíru. Dále užití vybavení 
jako je lednice, mikrovlnka, sporák, varná konvice.
 Kauce: 2000 Kč. Tato bude při předání prostor 
pronajímateli ponížena o cenu nájmu, případně o náhradu 
za rozbité sklo, nebo poničené zařízení. Nájemce souhlasí  
i s úhradou vzniklých škod přesahujících tuto částku.
 Při předání prostor předloží pronajímatel protokol se 
stavem zařízení, počtem kusů vybavení (židle, skleničky...) 
Nájemce svým podpisem stvrdí jeho správnost.
 Klíče od zařízení budou předány nájemci po složení 
kauce a podpisu předávacího protokolu.
 Kouření je povoleno pouze mimo vnitřní prostory.
 Nájemci není dovoleno používat prodlužovací kabely 
pro propojení topných těles mimo zásuvkové okruhy určené 
pro topná tělesa. 
 Nájemce  je povinen dodržovat požární, hygienické  
a bezpečnostní předpisy.
 Nájemci je možné zapůjčit chladící výčepní zařízení za 
cenu 100 Kč/akce.

 Po skončení nájmu je nájemce povinen předat zařízení  
v původním stavu včetně uklizených WC, chodby, 
schodiště a venkovních prostor. K tomuto je v prostorách 
dámského WC k dispozici skříň s úklidovými prostředky 
(smeták, mop, kbelík). Pronajímatel je oprávněn požadovat 
po nájemci částku za neprovedený úklid v ceně 250 Kč/h 
úklidu.
	Kontaktní osoba: Veronika Pinďáková, tel. 737 640 789
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Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2020
Jarmila Žmolíková  70 let 
Viktor Schwendt  70 let 
Irena Juráková  70 let 
Alois Procházka  75 let 
Marie Glombíčková  75 let 
Marta Hrabalová  75 let 
Ludmila Dolinayová  75 let 
Alois Bětík  75 let 
Ludmila Vávrová  80 let 
Jaroslav Skovajsa  81 let 
Emilie Burešová  81 let 
Jarmila Mikulášková  82 let 
Vincenc Kolařík  84 let 
Marie Obadalová  84 let 
Věra Mališková  85 let 
Rudolf Hájek  86 let 
Eliška Sedlářová  86 let 
Anna Bednaříková  86 let 
Jarmila Hanousková  87 let 
Drahuše Barvíková  88 let 
Miroslav Coufalík  93 let 

Věra Grimesová  94 let 
František Máčala  94 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Karla Táborská 
Alexandr Straka 
Andreas Bednařík 
Victor Masař 
Anežka Lebánková 
Tereza Čermánková

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili

Marcela Surá  74 let 
Bronislava Coufalíková  55 let 
Judita Kalábová    51 let 
Josef Kusák  69 let 
Josef Jurák  93 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  9. října   
  Divoké kočky - Travesti show
○  10. - 11. října 
  Zájezd SK Pozlovice
●  17. října 
  Hudebně dobrodružný a taneční večer na Ogaru
○  23. října 
  Valná hromada SK Pozlovice 
●  24. října 
  Divadelní představení v sále ÚM
○  8. listopadu 
  Martinské hody
●  23. listopadu 
  11. Perníčkový den
○  27. listopadu 
  Rozsvěcování vánočního stromu
●  2. prosince 
  Vítání občánků
○  26. prosince 
  Štěpánský pochod

Společenské akce

Společenská kronika                                                                                              Ing. Eva Gergelová Richterová

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.
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