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	 „Dorazil	 k	 nám	 zas,	 ten	 vánoční	 čas.“	
Vánoce,	svátky	klidu	a	míru.
	 Tímto	mottem	jsem	začínal	 i	 svůj	zimní	
úvodník	 v	 roce	 2016.	 Ale	 situace	 je	 teď	 díky	
koronavirové	 pandemii	 úplně	 jiná.	 Mír,	 u	 nás	 
v	 České	 republice,	 máme.	 Ale	
klid?	Ten	 určitě	 ne.	Doba	 je	 taková	
zvláštní,	nejistá.	Nikdo	neví,	co	bude	
zítra,	natož	za	týden.	
	 Na	 jaře	 jsme	 si	 nedovedli	
představit,	 jak	 dlouho	 bude	 tato	
pandemie	 naše	 životy	 ovlivňovat.	
Řešili	jsme	letní	dovolené	a	nikdo	si	
ani	 nepřipouštěl,	 že	 se	 situace	 bude	 
v	zimě	opakovat.	
	 Je	těžké	chystat	veselé	Vánoce,	když	celý	
advent	 byl	 postižen	 nejrůznějšími	 omezeními	 
a	 neproběhl	 tak	 nějak	 normálně	 …tak	 jako	
každý	jiný	„normální“	rok.	Určitě	všem,	od	dětí	
po	 dospělé,	 chybí	 předvánoční	 setkávání,	 jako	
rozsvěcování	vánočního	stromku,	dětské	besídky,	
vánoční	posezení	v	pracovním	kolektivu,	vánoční	
koncerty,	vánoční	 trhy.	Bez	 toho	všeho	 jsme	se	
museli	obejít.
	 Pandemie	 zasáhla	 každého	 jinak,	 ale	
V á n o c e 
chceme	 prožít	
všichni	 stejně,	
s rodinou, se 
svými	blízkými.	
Hlavou	 se	 honí	
m y š l e n k y , 
jak	 ty	 letošní	
Vánoce	 vlastně	
budou	 vypadat	 
a	jak	je	budeme	
trávit.	 Někoho	
zajímá,	 jak	
bude	 shánět	
dárky,	jiný	má	starost,	zda	bude	tradiční	půlnoční	
mše.	Další	řeší,	zda	vůbec	péct	cukroví.	Ale	určitě	

všichni	 přemýšlí	 o	 způsobu,	 jak	 se	 „bezpečně“	
setkat	 s	 příbuznými.	Ne	 každému	 se	 to	 podaří.	
Nebuďte	 smutní,	 nepodléhejte	 chmurným	
myšlenkám.	 Zkusme	 se	 navzájem	 podpořit	 
a	Vánoce	si	i	přesto	udělat	hezké.	

	 Někde	 díky	 moderním	
technologiím	plánují	alespoň	vánoční	
„videokonferenci“.	 Jiní	 se	 rozhodli	
nepotit	v	roušce	v	nákupních	centrech,	
dárky	nakoupili	přes	eshopy	a	ušetřený	
čas	využili	k	výrobě	vánočních	ozdob	
či	 dárků	 pro	 své	 nejbližší.	 Protože	
smyslem	 obdarovávání	 druhých	 je	
touha	 udělat	 jim	 radost,	 potěšit	 je	 

a	ukázat,	že	nám	na	nich	záleží.	Nakonec	štěstí	
druhých	lidí	je	to,	co	nás	nejvíce	potěší	a	obohatí.	
A	 může	 to	 být	 třeba	 jen	 drobný	 dárek.	 Určitě	
zjistíte,	že	čas,	který	věnujete	svým	blízkým,	je	
tou	největší	radostí.
	 Koronavir	 tu	 je	 a	 bude	 tu,	 Vánoce	
poznamená,	 to	víme.	Každé	ráno	se	ptáte,	 jestli	
se	vám	to	jen	nezdá.	Ne,	je	to	skutečnost	a	my	se	
musíme	naučit	s	ní	žít.	Buďte	pozitivní,	všechno	
se	 dá	 zvládnout.	 Zkuste	 upřednostnit	 podstatné	
věci,	které	souvisí	s	Vánocemi	a	nepodstatné	věci	

neřešit.	 Hlavně	
si	 zachovejte	
dobrou	 náladu	
a	 nenechte	
si pokazit 
v á n o č n í	
atmosféru.
	 V á ž e n í	
spoluobčané,	
ať	 jsou	 vaše	
vánoční	 svátky	
plné klidu  
a	 pohody.	 Do	
nového	 roku	

vám	přeji	pevné	zdraví,	hodně	sil	a	optimismu.
Ing. Petr Matulík 
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	 Ohlédnutí za rokem 2020                               Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

	 Před	 rokem	 jsme	 na	 začátku	 adventu	 společně	
v	 centru	 městyse	 rozsvítili	 nový	 krásný	 vánoční	 strom	 
a	 zažívali	 jsme	 tradiční	 předvánoční	 čas	 protknutý	 nejen	
přípravami	na	Vánoce,	ale	 i	 řadou	oblíbených	kulturních,	
společenských	nebo	sportovních	událostí,	při	nichž	jsme	se	
mohli	 potkat	 se	 svými	 známými	 a	 přáteli.	Kdo	 by	 si	 byl	
býval	 tenkrát	 pomyslel,	 že	 tento	 tradiční	 způsob	 trávení	
předvánočního	 času	 není	 samozřejmý	 a	 měli	 bychom	 si	
tohoto	 „běžného“	 způsobu	 žití	 vážit.	 Ale	 pak	 přišel	 rok	
2020,	který	se	nesmazatelně	zapsal	do	historie	 světa	 jako	
rok	šíření	nemoci	COVID-19.
	 Začátek	pandemie	COVID-19	na	jaře	tohoto	roku	
zastihl	Evropu	nepřipravenou,	neboť	jsme	neměli	dostatek	
ochranných	 pomůcek,	 rovněž	 informací	 bylo	 poskrovnu,	
takže	zavládal	přirozený	respekt	až	strach,	jak	tuto	nákazu	
přečkáme.	 Na	 druhou	 stranu	 se	 zvedla	 nevídaná	 vlna	
solidarity,	kdy	u	nás	v	městysi	zasedli	ženy	i	šikovní	muži	
k	šicím	strojům	a	našili	roušky	nejenom	pro	sebe,	ale	i	pro	
lidi	 ze	 svého	 okolí.	 Následovalo	 léto,	 nemoc	 COVID-19	
částečně	ustoupila	a	začali	jsme	si	užívat	letních	radovánek,	
jako	 by	 už	 vše	 bylo	 definitivně	 za	 námi.	O	 to	 razantněji	
se	 ovšem	 pandemie	 vrátila	 na	 podzim,	 kdy	 opět	 začala	
čísla	nakažených	strmě	narůstat,	což	vedlo	k	opětovnému	
výraznému	 omezení	 běžného	 společenského	 způsobu	
života.	
	 Z	pohledu	fungování	Úřadu	městyse	Pozlovice	jsme	
se	i	přes	vyhlášená	omezující	opatření	a	nejasné	vyhlídky	
nadále	 snažili	 vykonávat	 naši	 běžnou	 administrativní	
činnost,	k	níž	se	navíc	přidaly	některé	další	aktivity,	kdy	lze	
zejména	zmínit	rozvoz	obědů	seniorům.	I	přes	složité	období	
se	i	letos	zrealizovala	řada	zajímavých	projektů.	Za	zmínku	
stojí	především	realizace	chodníku	v	ul.	K	Přehradě	(tj.	za	
kostelem	sv.	Martina)	či	výsadba	stromů;	v	tomto	případě	
mě	mrzí,	že	nakonec	s	ohledem	na	COVID-19	nemohly	být	
stromy	vysázeny	komunitně.	Dále	v	polovině	tohoto	roku	
jsme	otevřeli	tři	sociální	byty,	které	jsou	dnes	využívány	pro	
potřebné,	zrekonstruovali	jsme	kotelnu	v	budově	základní	
školy	a	pustili	se	do	výrazné	rekonstrukce	tříd,	sociálních	
zařízení,	 kuchyně	 a	 dalšího	 zázemí	 v	 budově	 mateřské	
školy,	kterou	se	na	konci	října	podařilo	zdárně	dotáhnout	do	
konce	a	v	novém	kabátě	otevřít	dětem.	Z	realizovaných	akcí	

nelze	 zapomenout	 na	 nově	 zbudované	 veřejné	 osvětlení	 
v	ulici	Ludkovická,	doplnění	zásahového	vybavení	jednotky	
sboru	dobrovolných	hasičů	nebo	vytvoření	bezplatných	míst	
pro	připojení	internetu	v	obci	(tzv.	WIFI4EU).	Od	začátku	
roku	2020	jsme	se	zároveň	zabývali	rozvojem	multifunkční	
datové	sítě	v	obci	(kabelovou	televizí	a	internetem).	V	tomto	
případě	nám	ovšem	COVID-19	zavařil,	protože	zatížení	sítě	
se	již	nezvedalo	pozvolně,	ale	s	ohledem	na	domácí	výuku	
dětí	a	homeoffice	u	řady	z	Vás	se	zatížení	násobně	zvýšilo,	
na	což	nebyla	síť	připravena.	V	současné	době	probíhá	řada	
opatření,	od	kterých	si	slibujeme	stabilizaci	sítě	a	zároveň	
výrazné	 navýšení	 přenosové	 rychlosti	 internetu,	 která	
uspokojí	i	náročnější	občany.
	 I	 přes	 úskalí	 roku	 2020	 hodnotím	 zrealizované	
investice	jako	úspěšné.	Zároveň	se	nám	podařilo	získat	řadu	
dotací,	 bez	 kterých	 bychom	 investice	 v	 takovém	 rozsahu	
rozhodně	nemohli	zrealizovat.	Pro	zajímavost	v	roce	2020	
se	nám	podařilo	získat	z	dotací	13,126	mil.	Kč,	což	se	bude	
v	budoucnu	jen	těžce	opakovat.	Takový	rozsah	investičních	
akcí	by	se	nepodařilo	zrealizovat	bez	nasazení	mých	kolegů,	
kterým	za	to	vřele	děkuji.	

Poplatek z pobytu         Ing. Eva Gergelová Richterová

Vážení	provozovatelé	krátkodobého	ubytování,
v	návaznosti	na	město	Luhačovice	dochází	od	1.	1.	2021	
k	 navýšení	 sazby	 poplatku	 z	 pobytu	 z	 dosavadních	 21	 
Kč/osobu/den	na	částku	30	Kč/osobu/den.	Tento	poplatek	
jsou	 povinni	 vybírat	 od	 poplatníků	 všichni	 poskytovatelé	
pobytu	(kdokoliv,	kdo	poskytl	úplatný	pobyt),	pokud	délka	
pobytu	nepřekročí	60	po	sobě	 jdoucích	kalendářních	dnů.	
Od	poplatku	 jsou	osvobozeny	osoby	mladší	18	 let,	osoby	
nevidomé,	osoby	pečující	o	děti	na	zotavovací	akci	nebo	jiné	
podobné	akci	pro	děti,	osoby	vykonávající	na	území	obce	
sezónní	práci,	osoby	pobývající	na	území	obce	ve	školském	
zařízení,	 v	 zařízeních	 sociálních	 služeb,	 v	 zařízeních	

sloužícím	k	pomoci	lidem	v	ohrožení	nebo	nouzi.	Senioři	
nad	70	let	již	osvobozeni	nejsou.
	 Plátce	je	povinen	vést	v	listinné	nebo	elektronické	
podobě	 evidenční	 knihu	 za	 každé	 zařízení	 či	 místo,	
kde	 poskytuje	 úplatný	 pobyt.	 Evidenční	 kniha	 má	 své	
náležitosti,	které	je	nutné	dodržovat	ke	správnému	vyměření	 
a	vybrání	poplatku.
	 Celou	 právní	 úpravu	 naleznete	 v	 naší	 Obecně	
závazné	vyhlášce	č.	3/2020	o	místním	poplatku	z	pobytu,	
která	je	uveřejněna	na	stránkách	www.pozlovice.cz	včetně	
nového	upraveného	formuláře	Přiznání	k	poplatku	z	pobytu.		
Ostatní	místní	poplatky	zůstávají	pro	rok	2021	beze	změny.

https://www.pozlovice.cz/urad-107/vyhlasky-1/
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Co plánujeme v Pozlovicích realizovat v nejbližším období?            Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
	 Rok	2020	se	chýlí	ke	konci,	zdárně	jsme	ukončili	
řadu	náročných	projektů,	takže	by	se	mohlo	zdát,	že	teď	si	
dáme	jen	nohy	na	stůl	a	dočkáme	Vánoc	a	konce	letošního	
roku,	avšak	opak	je	pravdou.	Po	dokončení	realizovaných	
projektů	 jsme	 se	 naplno	 pustili	 do	 přípravy	 dalších	
investičních	akcí,	které	plánujeme	do	nejbližších	let.	Konec	
roku	 je	obdobím	tvorby	obecního	rozpočtu	na	další	 rok	a	
zároveň	obdobím	podávání	žádostí	o	dotace,	což	je	klíčové	
pro	realizaci	větších	investic,	které	bychom	pouze	z	běžných	
rozpočtových	příjmů	městyse	těžce	realizovali.	V	současné	
době	 připravujeme	 na	 rok	 2021	 zásadní	 rekonstrukci	
ulice	Řetechovská	v	délce	cca	540	m	v	úseku	od	napojení	

na	 krajskou	 komunikaci	 III/4922	 (tj.	 od	 fary)	 až	 po	 kříž	 
u	kaštanů.	Součástí	plánované	stavby	je	rozšíření	vozovky	
na	 jednotnou	 šířku	 5,5	m,	 odvodnění	 komunikace	 novou	
dešťovou	 kanalizací,	 nové	 osvětlení,	 rekonstrukce	 mostu	 
a	 zejména	 výstavba	 chybějícího	 chodníku	 po	 celé	 délce	
včetně	 nové	 lávky	 přes	 potok	 v	 centru	 městyse.	 Jelikož	
se	 jedná	 o	 celkovou	 rekonstrukci,	 odpovídá	 tomu	 
i	předpokládaná	cena	díla,	která	se	pohybuje	okolo	20	mil.	Kč	
vč.	DPH.	Z	tohoto	důvodu	se	snažíme	získat	externí	zdroje,	
aby	bylo	možné	realizaci	stavby	provést	ideálně	najednou.	 
V	opačném	případě	 budeme	pravděpodobně	 akci	 dělit	 na	
více	samostatných	částí,	kdy	v	první	části	by	se	zrealizoval	
především	 krizový	 úsek	 od	 centra	 městyse	 přibližně	 po	
odbočku	na	Vřéska.
	 Další	bezesporu	zajímavou	akcí,	která	bude	všem	
na	očích,	je	připravovaná	rekonstrukce	zastávek	Pozlovice,	
střed.	 Součástí	 projektu	 jsou	 nejenom	 samotné	 zastávky	 
a	autobusové	zálivy,	ale	zároveň	rekonstrukce	navazujících	

chodníků	 s	 lávkou	 do	 ulic	 Ludkovická	 a	 Za	 Potokem	 
a	vybudování	místa	pro	přecházení	přes	komunikaci	III/4922,	
která	by	měla	zvýšit	bezpečnost	zejména	pro	rodiče	vodící	
děti	do	mateřské	školy.	Součástí	je	i	demolice	bývalé	budovy	
Minimarketu,	na	jehož	místě	vznikne	parkoviště	a	zároveň	
dojde	k	napřímení	napojení	ulice	V	Dražkách,	čímž	bude	
zajištěn	lepší	výhled	řidičů.	Projekt	připravujeme	opět	tak,	
aby	bylo	možné	využít	dotační	zdroje,	s	možnou	realizací	 

v	 roce	 2022.	 Pokud	 by	 se	 nám	 podařilo	 akci	 realizovat,	
máme	příslib	 od	Ředitelství	 silnic	Zlínského	kraje,	 že	 by	
byla	zároveň	provedena	rekonstrukce	povrchu	vozovky.
	 O	prázdninách	2019	a	2020	probíhala	rekonstrukce	
budovy	ZŠ	Pozlovice,	kde	byla	během	dvou	let	obměněna	
elektroinstalace,	 provedeno	 zateplení	 severní	 stěny,	
zhotovena	 nová	 střecha,	 fasáda	 a	 plynovaná	 kotelna.	 
K	dokončení	celé	rekonstrukce	ještě	chybí	výměna	podlah	 
v	učebnách	a	v	jídelně	a	celková	rekonstrukce	kuchyně.	Tuto	
akci	opět	interně	připravujeme,	avšak	budeme	ji	realizovat	 
s	ohledem	na	napjatý	obecní	rozpočet	nejspíše	jen	v	případě	
zisku	dotace.
	 Z	 ostatních	 projektů	 nelze	 opomenout	 ani	
plánovanou	 rekonstrukci	 dožitých	 zpevněných	 ploch	 
v	okolí	budovy	mateřské	školy	a	hotelu	Vega.	Projekt	jsme	

se	snažili	připravit	environmentálně	s	plánovaným	vsakem	
dešťových	vod	do	podloží.	U	budovy	mateřské	školy	navíc	
projekt	obsahuje	i	možné	využití	dešťových	vod	ze	střechy	
pro	 závlahu	 přilehlé	 zahrady.	 U	 tohoto	 projektu	 chceme	
na	začátku	 roku	2021	žádat	o	dotaci;	pokud	bychom	byli	
úspěšní,	lze	pravděpodobně	počítat	s	realizací	v	roce	2022.	
Realizace	 projektu	 ovšem	 bude	 odvislá	 od	 příjmů	 obce,	
které	 by	 v	 důsledku	 zrušení	 superhrubé	mzdy	 bez	 přijetí	
adekvátních	kompenzací	mohly	klesnout	o	cca	5	až	6	mil.	
Kč,	 což	 by	 znamenalo	 snížení	 investičních	 prostředků	na	
plánované	akce	o	astronomických	50	až	60	%.	
	 Závěrem	 ještě	 uvedu	 několik	 dalších	 akcí,	 které	
jsou	 v	 současnosti	 ve	 fázi	 projektování	 a	 mohly	 by	 se	
snad	 realizovat	v	horizontu	5	 let.	 Jedná	se	o	 rekonstrukci	
ulice	Ludkovická,	 rekonstrukci	ulic	Nivy	 I	 a	 II,	výstavbu	
cyklostezky	 od	 mateřské	 školy	 k	 fotbalovému	 hřišti,	
cyklostezku	od	Přehrady	na	Dolní	Lhotu,	chodník	směrem	
na	Podhradí,	 rekonstrukci	víceúčelového	sálu	(tělocvična)	
a	 konečně	 o	 vybudování	 sportovního	 areálu,	 zejména	
pak	 vybudování	 nového	 výletiště.	Více	 o	 připravovaných	
investicích	 se	můžete	 dozvědět	 na	webu	www.pozlovice.
cz	 v	 sekci	Realizované	a	připravované	projekty,	kde	 jsou	
informace	průběžně	aktualizovány.

https://www.pozlovice.cz/o-pozlovicich/realizovane-a-pripravovane-projekty/realizovane-projekty/
https://www.pozlovice.cz/o-pozlovicich/realizovane-a-pripravovane-projekty/realizovane-projekty/
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Události v průběhu IV. čtvrtletí 2020                                       Ing. Dušan Richter

	U	 autobusové	 zastávky	 na	 přehradě	 proběhla	 úprava	
chodníku.
	Ve	dnech	2.	-	3.	10.	2020	se	konaly	krajské	volby.
	 Na	 ulici	 Ludkovická	 byly	 osazeny	 nové	 stožáry	
veřejného	osvětlení,	proběhly	terénní	úpravy.
	Pozlovští	Junáci	provedli	úklid	odpadků	kolem	přehrady.

	 Připravujeme	techniku	na	zimní	údržbu.
	Na	území	městyse	byla	provedena	deratizace.
	Z	 důvodu	 vydatných	 srážek	 byla	 svolána	 povodňová	
komise,	děkujeme	JSDH	Pozlovice	za	pomoc.
	 Na	 přehradě	 bylo	 dokončeno	 zazimování	 koupaliště	
DUHA	a	půjčovny	lodiček.

	Ve	 středu	 21.10.	 byl	 smluvní	 firmou	 odvezen	 odpad	 
v	rekordní	výši	11,68	tun.
	 Proběhla	podrobná	diagnostika	mostů	v	ul.	Ludkovická	
a	Řetechovská.
	Byl	 otevřen	 opravovaný	 úsek	 silnice	 	 III/49025	 
v	extravilánu	mezi	obcemi	Ludkovice	a	Řetechov.
	Proběhla	 kolaudace	 veřejného	 osvětlení	 v	 ulici	
Ludkovická.

	V	 pondělí	 9.	 11.	 2020	 byl	 zahájen	 provoz	 v	 nově	
zrekonstruované	Mateřské	škole	Pozlovice.
	Ve	 středu	 18.	 11.	 2020	 se	 uskutečnilo	 8.	 zasedání	
zastupitelstva	v	letošním	roce.
	 Ve	dnech	18.	-	20.	11.	bylo	provedeno	dílčí	přezkoumání	
hospodaření	Městyse	Pozlovice	za	rok	2020.
	 Studentka	 Natálie	 Štěpáníková	 z	 Pozlovic	 získala 
ocenění	 v	 mezinárodní	 soutěži	 v	 obalovém	 designu 
Model	 Young	 Package,	 které	 se	 účastní	 stovky	 studentů	 
z	celého	světa.	Gratulujeme.
	 Byl	 proveden	 úklid	 listí	 na	 veřejných	 prostranstvích		
kolem	přehrady	a	Jurkovičovy	aleje.
	 Na	 odpadovém	 centru	 jsme	 třídili	 odpad	 pro	 jeho	
následný	svoz.
	Zabývali	jsme	se	přípravou	rozpočtu	na	rok	2021.
	Proběhla	 instalace	 vánočního	 osvětlení	 v	 centru, 
vánoční	strom	byl	rozsvícen	v	pátek	27.11.2020.
	Místo	 každoročního	 přátelského	 posezení	 byly	 našim	
starším	spoluobčanům	rozvezeny	vánoční	tašky.

	 V	pátek	4.12.	nás	navštívil	sv.	Mikuláš	se	svou	družinou.
	Po	výměně	centrálního	prvku	na	HPS	Pozlovice	probíhá	
nastavení	datové	sítě.
	Ve	 čtvrtek	 3.12.	 odešel	 do	 důchodu	 náš	 dlouholetý	
zaměstnanec	pan	Oldřich	Miškařík.	Děkujeme	mu	za	23	let,	
které	pracoval	pro	Městys	Pozlovice.

	 Ve	středu	 16.	12.	se	konalo	9.	zasedání	zastupitelstva	 
v	letošním	roce.
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Příprava rozpočtu Městyse Pozlovice na rok 2021     Ing. Miroslav Papoušek

	 V	 letošním	 roce	 jsme	 se	 při	 přípravě	 rozpočtu	
ocitli	 ve	 velmi	 složité	 situaci.	 Z	 důvodu	 covidové	 krize	 
a	následných	protipandemických	opatření	vlády	docházelo	
v	 průběhu	 celého	 roku	 k	 uzavření	 některých	 odvětví	
ekonomiky	 tzv.	 lockdowny.	 Tato	 nařízení	 se	 výrazně	
dotkla	 i	podniků	působících	na	území	naší	obce,	zejména	
pak	 hotelů	 a	 ubytovacích	 zařízení,	 podniků	 působících	 
v	pohostinství	a	gastronomii	a	dalších	služeb.	Z	cestovního	
má	 příjmy	 i	 naše	 obec,	 a	 to	 ve	 formě	místního	 poplatku	 
z	 pobytu.	 V	 roce	 2019	 bylo	 na	 rekreačních	 poplatcích	
vybráno	do	rozpočtu	obce	více	než	3	mil.	Kč.	V	letošním	
roce	 bylo	 z	 výše	 uvedených	 důvodů	 vybráno	 o	 750	 tis.	
méně.	Jen	velmi	těžce	můžeme	odhadovat,	jak	dlouho	bude	
covidová	krize	trvat,	jaký	dopad	na	náš	rozpočet	bude	mít	a	
jaký	výpadek	příjmů	z	poplatků	máme	plánovat.
	 Další	 obrovskou	
nejistotu	 do	 plánování	
rozpočtu	 na	 rok	 2021	
nám	přineslo	schvalování	
tzv.	 daňového	 balíčku	
(zrušení	 superhrubé	
mzdy	a	skokové	navýšení	
slevy	na	poplatníka	daně)	
v	 Poslanecké	 sněmovně.		
Pokud	 by	 se	 tento	
návrh	 zákona	 schválil	
v	 nezměněné	 podobě,	
veřejné	 rozpočty	 by	 dle	
odhadů	přišly	o	více	než	
130	 mld.	 Kč.	 Městys	
Pozlovice	 by	 pak	 mohl	
přijít	o	daňové	příjmy	ve	výši	až	5,5	mil.	Kč	v	porovnání	 
s	 daňovým	 příjmy,	 které	 jsme	 inkasovali	 v	 roce	 2019.	 
O	tomto	daňovém	balíčku	se	stále	jedná,	a	proto	je	situace	
ohledně	daní,	resp.	daňových	příjmů	v	dalších	letech	velice	
nejasná	a	nepřehledná.	Můžeme	pouze	doufat,	že	Parlament	
ČR	své	nezodpovědné	počínání	napraví	a	dopady	na	obce	
nebudou	tak	drastické.	
	 V	 této	 složité	 a	 nejisté	 situaci	 jsme	 proto	 navrhli	
daňové	 příjmy	 velmi	 opatrně,	 možná	 by	 se	 dalo	 říct	
pesimisticky.	Vycházeli	jsme	z	kalkulace	daňových	příjmů	
uveřejněné	 na	 stránkách	 Sdružení	 místních	 samospráv.	
Daňové	příjmy	rozpočtu	jsou	navrženy	ve	výši	16.973	tis.	
Kč,	nedaňové	příjmy	ve	výši	2.255	tis	Kč	a	dotace	prozatím	
ve	výši	322	tis.	Kč,	celkem	tedy	očekáváme	v	příštím	roce	
příjmy	ve	výši	19.550	tis.	Kč.	
	 Ve	výdajích	jsme	se	snažili	najít	úspory,	snížili	jsme	
plán	výdajů	zejména	na	položkách,	které	v	 letošním	 roce	
byly	čerpány	jen	částečně	nebo	vůbec,	na	těchto	položkách	
jsme	snížili	plán	provozních	výdajů	oproti	roku	2020	o	více	
než	200	tis.	Kč.	Celkové	provozní	výdaje	jsou	navrženy	ve	
výši	13.715	tis.	Kč.	Může	se	zdát,	že	se	jedná	o	obrovskou	
částku	a	že	 je	možné	výdaje	seškrtat	daleko	razantněji,	 je	
však	důležité	si	uvědomit,	o	co	všechno	se	obec	stará.	Obec	
netvoří	 jen	 obecní	 úřad	 a	 budova	 úřadu,	 ale	má	 ve	 svém	

vlastnictví	také	budovy	mateřské	a	základní	školy,	hasičskou	
zbrojnici,	odpadové	centrum,	budovu	šaten	ve	sportovním	
areálu,	budovu	márnice,	sociální	byty	a	další	nemovitosti.	
Náklady	 na	 provoz	 všech	 těchto	 zařízení	 hradí	 obec	 ze	
svého	rozpočtu.	Mezi	provozní	náklady	hrazené	obcí	se	řadí	
např.	náklady	na	elektrickou	energii,	spotřebovanou	vodu,	
vytápění	budov,	náklady	na	opravy	budov,	náklady	na	různé	
revize	 (komínů,	 kotlů,	 elektroinstalace,	 hasících	 přístrojů	
atd.),	náklady	na	ostrahu	a	pojištění	budov.	Mimo	budov	má	
obec	ve	vlastnictví	i	spoustu	dalšího	majetku,	o	který	je	třeba	
řádně	pečovat.	Jsou	to	např.	místní	komunikace,	chodníky,	
veřejné	osvětlení,	dešťová	kanalizace,	hřbitov,	dětská	hřiště	 
a	sportoviště,	ale	třeba	i	zeleň	a	stromy.	S	tímto	majetkem	
pak	souvisí	náklady	na	zimní	údržbu,	náklady	na	sečení	trávy	
a	údržbu	zeleně,	údržbu	hřbitova	a	veřejných	prostranství.	 

K	 provozním	 výdajům	
se	 řadí	 i	 příspěvky	
našim	 spolkům	 a	
organizacím.	 I	 v	 této	
obtížné	 situaci	 chceme	
naše spolky podporovat 
v	 jejich	 činnosti,	 chceme	
podporovat	 sportovní	
akce	i	kulturní	dění	v	obci.	
Proto	 jsme	 se	 rozhodli	
zachovat	 příspěvky	
spolkům	na	jejich	činnost	
v	 obvyklé	 výši	 jako	 
v	předchozích	letech.	
	 Když	odečteme	od	
celkových	příjmů	(19.550	

tis.	 Kč)	 provozní	 výdaje	 (13.715	 tis.	 Kč),	 zůstane	 nám	
částka,	kterou	můžeme	použít	na	investice.	Pro	příští	rok	by	
tak	tato	částka	činila	5.835	tis.	Kč	(v	předešlých	letech	byla	
cca	10	mil.	Kč).	Opět	se	může	zdát,	že	se	jedná	o	poměrně	
solidní	 sumu	 peněž,	 ovšem	 při	 pohledu	 na	 odhadované	
náklady	 připravovaných	 investičních	 akcí	 je	 to	 částka	
poměrně	 malá.	 Například	 náklady	 na	 letos	 realizovanou	
rekonstrukci	vnitřních	prostor	mateřské	školy	dosáhly	výše	
okolo	9	mil.	Kč.	Odhadované	náklady	na	rekonstrukci	ulice	
Řetechovská	 přesahují	 20	mil.	Kč.	 Pokud	 by	 obec	 chtěla	
rekonstrukci	realizovat	v	celém	rozsahu	pouze	z	vlastních	
zdrojů,	musela	by	na	ni	šetřit	4	roky.
	 Snažíme	 se	 hospodařit	 zodpovědně,	 a	 pokud	 je	
to	 možné,	 hledáme	 i	 zdroje	 financování	 z	 dotací.	 Jenom	
díky	 tomu,	 že	 se	 nám	 předešlé	 investiční	 akce	 podařilo	
financovat	z	dotací,	jsme	mohli	v	předešlých	letech	našetřit	
cca	12	mil.	Kč,	které	nám	na	konci	tohoto	roku	zůstanou	na	
účtech.	Do	investic	se	tak	můžeme	pustit	i	v	příštím	roce.
Největší	 investiční	 akcí	 plánovanou	 na	 rok	 2021	 by	
měla	 být	 rekonstrukce	 ul.	 Řetechovská	 a	 to	 první	 etapa.	
Tzn.	 úsek	 od	 hasičské	 zbrojnice	 po	 odbočku	 do	 lokality	
Vřéska.	V	případě	získání	dotace	na	tento	projekt,	bychom	
chtěli	 zrealizovat	 rekonstrukci	 celé	 ulice.	 Rekonstrukce	
zahrnuje	 vybudování	 chodníku,	 nové	 dešťové	 kanalizace,	
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MS Komonec           Miroslav Kaniok
	 Na	 úvod	 bych	 chtěl	 všechny	 občany	 a	 čtenáře	
Pozlovského	 obćasníku	 pozdravit	 a	 popřát	 hodně	 zdraví	 
a	trpělivosti	v	téhle	těžké	době.
	 I	když	na	výkon	práva	myslivosti	se	vládní	nařízení	
nevztahovala,	tak	i	přesto	to	pro	nás	bylo	a	je	těžké	období.
	 Začíná	 zimní	 období,	 kdy	 myslivce	 čeká	
starost	 a	 péče	 o	 zvěř.	 Potýkáme	
se	 s	 nedostatkem	 času,	 protože	
zimní	 dny	 jsou	 velmi	 krátké	 
a	 pravidelně	 navštěvovat	
krmná	 zařízení	 je	 obtížné.	
Alespoň	 dvakrát	 týdně	 
v	 zimě	 by	 mělo	 stačit,	 protože	 
v	zimním	období	zvěř	již	nekrmíme,	
jen	přikrmujeme.
	 Hlavním	 krmným	 obdobím	 je	 podzim,	 kdy	 zvěř	
potřebuje	 nabrat	 adekvátní	 tukové	 zásoby	 energie	 a	 
v	zimním	období	to	již	není	možné	napravit,	neboť	zažívací	
trakt	spárkaté	zvěře	je	již	v	období	odpočinku	a	fyziologicky	
dochází	 ke	 zpomalení	 metabolismu.	 Z	 nadměrným	
překrmováním	dochází	k	překyselení	žaludku	a	k	zažívacím	
potížím.	S	 příchodem	první	 sněhové	přikrývky	přinášíme	
do	krmelců	kvalitní	seno,	nejlépe	vojtěškové,	do	té	doby	má	
zvěř	v	přirodě	dost	potravy.	Staráme	se	také	v	zimním	období	 
o	drobnou	zvěř,	která	potřebuje	častější	přikrmování,	slouží	
jim	zásypy,	které	pravidelně	doplnujeme.	Dále	se	celoročně	

věnujeme	odlovu	černé	zvěře	a	zvěře	myslivosti	škodící.
	 V	 zimním	období	 	 přichází	 kaňkování	 lišek,	 také	
dochází	 ke	 chrutí	 divokých	 prasat…..Tímto	 bych	 chtěl	
upozornit	 na	 to,	 že	 příroda	 a	 vše	 co	 v	 ní	 žije,	 potřebuje	 
v	 zimním	 období	 	 hlavně	 klid.	 Zkusme	 se	 zamyslet	 než	
pujdeme	do	přírody,	že	je	lepší	být	opravdu		potichu	už	ne	

jen	proto,	že	něco	uvidíme,	ale	proto,	
že	zvěř	k		přežití	potřebuje	klid,	aby	
mohli	 čerpat	 z	 těch	 zásob,	 které	 si	
vytvořili	 v	 	 podzimních	 měsících	 a	
přečkali	 tak	 zimu,	 protože	 každým	
vydáním	tak	potřebné	energie	přichází	
o		tukovou	zásobu,	kterou	si	vytvořila.	
Tolik		ve	stručnosti	o	práci	myslivcu	 
v	zimním	období.

	 Dovolím	si		ještě	v	tomto	předvánočním	adventním	
období	 zavzpomínat	 na	 členy	 MS	 Komonec	 Pozlovice,	
kteří	 již	 mezi	 námi	 nejsou	 a	 vykonali	 spoustu	 činnosti.	
Jsou	 to	 zasloužilí	 myslivci	 Jindřich	 Martinec,	 Josef	
Kotrla,	 František	 Talaš	 st.,	 František	 Talaš	 ml.,	 Rudolf	
Ruby,	 Josef	Čech,	 Josef	Bernátek,	 Jiří	Bernátek,	 Jaroslav	
Veselík,	MUDr.	Miroslav	Horský,	Josef	Hetmer.	Doufám,	
že	 se	všichni	 setkali	 se	 sv.	Hubertem	 	 a	 ten	 je	vzal	na	 ty	
nejkrásnější	místa,		o	kterých	se	jim	v	životě	jenom	zdálo.

Myslivosti a lesu zdar

Navýšena kapacita kabelové sítě v Pozlovicích na 800 Mb/s!   Ing. Dušan Máčalík
	 Vážení	 občané,	 přinášíme	 dobrou	 zprávu	 pro	
všechny	 uživatele	 internetových	 služeb	 poskytovaných	
přes	 kabelovou	 síť	 v	 Pozlovicích.	 V	 noci	 na	 26.11.2020	
společnost	 AVONET,	 s.r.o.	 nasadila	 do	 kabelové	 sítě	
výkonnější	 centrálu	 a	 započala	 odlaďování	 kabelové	 sítě	
tak,	 aby	 zvládala	 odbavovat	 požadavky	 na	 přenos	 dat	 ve	
směru	k	zákazníkům	až	800	Mb/s.	Toto	odlaďování	s	sebou	
bohužel	nese	krátkodobé	výpadky	v	kabelové	síti,	jelikož	je	
nutné	provádět	výměny	a	nastavování	prvků	kabelové	sítě.
	 Toto	 zásadní	 zvýšení	 propustnosti	 kabelové	 sítě	
přineslo	zákazníkům	kabelového	internetu	od	Avonetu	lepší	
odezvy	a	vyšší	 reálně	dosahované	 rychlosti	především	ve	
špičce	ve	večerních	hodinách.	S	tarifem	AVONET	Internet	

Kabel	 extra	 dosáhnou	 zákazníci	 běžně	 rychlost	 50	 až	 80	
Mb/s.
Ve	 spolupráci	 s	městysem	Pozlovice,	 který	 je	 vlastníkem	
kabelové	 sítě,	 plánujeme	 další	 investice	 do	modernizace,	
zvýšení	 spolehlivosti	 a	 navýšení	 kapacity	 kabelové	 sítě.	 
V	letošním	roce	již	proběhla	výstavba	nové	páteřní	optické	
trasy	z	hlavní	stanice	a	příprava	převedení	provozu	na	tuto	
trasu.
	 Pokud	 se	 podaří	 realizovat	 naše	 záměry,	 bude	
možné	 na	 kabelové	 síti	 spolehlivě	 nabízet	moderní	 IPTV	
služby	 a	 internetové	 připojení	 s	 běžnou	 rychlostí	 nad	
magickou	hranicí	100	Mb/s.

Ing. Dušan Máčalík, jednatel AVONET, s.r.o.

Příprava rozpočtu Městyse Pozlovice na rok 2021, pokračování ze str. 5  Ing. Miroslav Papoušek

úpravu	vozovky,	 rekonstrukci	mostu	u	hasičské	 zbrojnice	
a	 nové	 veřejné	 osvětlení.	 V	 rozpočtu	 máme	 zahrnutu	 
i	 řadu	 projektových	 dokumentací,	 o	 jejichž	 zpracování	
jsme	 rozhodli	 v	 minulých	 letech.	 Jedná	 se	 o	 projektové	
dokumentace	 na	 výstavbu	 chodníků	 v	 ulici	 Podhradská	 
a	 v	 ul.	 Ludkovická,	 dokumentaci	 rekonstrukce	 středu	
obce	zahrnující	křižovatku	u	minimarketu	po	autobusovou	
zastávku	Pozlovice	 střed.	Dále	 jsme	v	minulosti	 schválili	
zpracování	 projektové	 dokumentace	 na	 rekonstrukci	 ulic	
Nivy	 I.	 a	Nivy	 II.,	 rekonstrukci	 tělocvičny,	 dokumentace	
na	 výstavbu	 cyklostezky	 z	 přehrady	 do	 Dolní	 Lhoty	 
a	cyklostezky	od	MŠ	k	fotbalovému	hřišti	a	další.	

	 Investiční	výdaje	jsou	tedy	navrženy	ve	výši	13.935	
tis.	Kč.	Celkové	výdaje	jsou	naplánovány	ve	výši	27.650	tis.	
Kč.	Rozpočet	obce	na	rok	2021	je	navržen	jako	schodkový	
se	 schodkem	8.100	 tis.	Kč.	Tento	 schodek	 rozpočtu	 však	
bude	plně	pokryt	z	naspořených	prostředků	z	předchozích	
let	 a	 ještě	 nám	 zůstanou	 cca	 4	mil.	Kč	 na	 případné	 další	
investice.	 Chceme	 i	 nadále	 hospodařit	 zodpovědně,	
nechceme	obec	zadlužovat,	nebereme	si	proto	žádné	úvěry	
ani	půjčky,	ale	čerpáme	naspořené	prostředky	z	minulých	
let	 a	 na	 další	 investiční	 akce	 se	 pokusíme	 získat	 dotace.	
Rozpočet	 na	 rok	 2021	 naleznete	 na	 webových	 stránkách	
obce	i	s	rozpisem	položek	rozpočtu	a	komentářem.		
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ČSŽ ZO Pozlovice         Marcela Pinďáková
	 Zdá	se	mi,	že	čas	utíká	čím	dál	rychleji.	Je	tu	advent,	
Vánoce	se	blíží.	Venku	je	brzy	tma.
	 Na	adventním	věnci	již	hoří	dvě	svíčky.	Přemýšlím	
nad	tím,	jaký	byl	ten	letošní	rok.	Letos	bylo	prostě	vše	jiné.		
Všichni	 jsme	 se	 snažili	 respektovat	 platná	 nařízení	 pro	
dobro	nás	všech	a	našeho	zdraví.	Stále	čelíme	řadě	omezení	
a	zažíváme	situace,	které	bychom	si	před	rokem	ani	neuměli	
představit.
	 Byli	 jsme	 zvyklí,	 že	 během	 celého	 roku	 probíhá	 
v	 našem	 městysi	 spousta	 kulturních	 akcí.	 Letos	 se	 nám,	
co	 se	 týká	
činnosti	 ČSŽ,	
n e p o d a ř i l o	
u s k u t e č n i t	
žádnou	z	našich	
stěžejních	 akcí.	
Neměli	 jsme	
možnost	 se	
sejít	 a	 pobavit	
se,	 posedět	 a	
popovídat	 si.	
Něco	 málo	 se	
nám	 podařilo	
u s k u t e č n i t	 
v	první	polovině	roku,	ale	o	tom	tu	již	bylo	psáno.	O	to	víc	
nás	potěšilo,	že	se	nám	v	září	podařil	uskutečnit	každoroční	
čarodějnický	zájezd.
	 Měli	 jsme	 to	 štěstí,	 že	 nám	 vyšel	 nejen	 termín,		
na	 	kterém	 jsme	se	v	 lednu	 	 shodli	a	kdy	se	začal	zájezd	
připravovat,	ale	vyšlo	nám	i		nádherné	počasí.	Zájezd	jsme	
si	 díky	 němu	 opravdu	 užili.	 Přes	 všechna	 omezení,	 které	
jsme	se	snažili	dodržet,	jsme	zažili	úžasný	pobyt	v	Jižních	
Čechách.	Navštívili	jsme	Jindřichův	Hradec,	po	kterém	nás	
doprovázel	 průvodce.	V	Hluboké	 nad	Vltavou	 nás	 uvítal	
majestátní	 zámek	 a	 jeho	 krásné	 zámecké	 zahrady.	Taktéž	
návštěva	 Vyššího	 Brodu	 stála	 zato.	 Prohlídka	 kláštera	
a	 návštěva	 poštovního	 muzea	 	 předčila	 naše	 očekávání.	

Malým	 turistickým	 výšlapem	 jsme	 si	 zpestřili	 cestu	 
z	Frymburku,	přes	Alpskou	vyhlídku	na		Lipno.	Viditelnost	
ze	Stezky	v	korunách	stromů	byla	vynikající.
	 Poslední	 den	 jsme	 si	 prohlédli	 hrad	 Rožmberk.	
Prošli	 jsme	 se	 naučnou	 stezkou	 ke	 zřícenině	 hradu	
Dívčí	 Kámen	 a	 po	 cestě	 zpět	 domů	 se	 zastavili	 
v	historickém	městě	Telč.
	 Všichni	se	chovali	ukázněně	a	zodpovědně.		Vrátili	
jsme	se	v	pořádku,	obohaceni	o	krásné	zážitky.	Přes	všechna	
nařízení,	 která	 v	 té	 době	 byla	 platná,	 se	 podařilo	 zájezd	

u s k u t e č n i t .	 
O	týden	později	
by	 to	 již	
nebylo	 možné.	
Všechno	 bylo	
zase	 jinak.	
Opět	 se	 nesmí	
pořádat	 žádné	
hromadné	akce.
	 P ř i	
pohledu	 na	
hořící	 svíčky	
na	 adventním	
věnci	 mi	 nedá	

nevzpomenout	na	krásnou	vánoční	atmosféru,	kterou	jsme	
zažívali	u	rozsvěcování	vánočního	stromu,		vůni	vánočního		
punče	 a	 perníčků.	Na	 rozzářená	 očka	 	 našich	 děti,	 jejich	
radost	při	zdobení	perníčků	na	Medovém	dni.	Snad	příští	
rok	nám	v	pořádání	akcí	bude	přát!
	 Přeji	všem,	aby	prožili	přípravy	na	vánoční	svátky	
v	klidu	a	ve	zdraví.	
	 Ať	 jsou	 Vaše	 vánoční	 svátky	 plné	 klidu	 
a	 pohody	 a	 do	Nového	 roku	 	 pak	 přeji	 hodně	 optimismu	 
a	pevného	zdraví.
	 Věřím,	že	se	příští	rok	společně	sejdeme	na	některé	
z	mnoha	akcí,	které	se	v	našem	městysi	pořádají.

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1.1.2021

	 Od	 1.	 1.	 2021	 bude	 platit	 na	 území	 kraje	 jen	
kilometrický	 tarif.	 Nově	 k	 němu	 přibude	 možnost	
zvýhodněného	 přestupu	 v	 linkové	 dopravě,	 tj.	 autobus-
autobus	 pomocí	 papírové	 jízdenky,	 zakoupené	 u	 řidiče	
nebo	pomocí	čipové	karty,	včetně	karty	ODISka.	Ve	všech	
autobusech	bude	možné	platit	i	bankovní	kartou.
	 U	 vlakových	 spojů	 nedojde	 oproti	 současnému	
stavu	k	žádné	změně.	Do	konce	března	tak	bude	platit	stejný	
tarif	 a	 časově	 kilometrické	 jízdenky	 jako	 letos	 a	 přestup	
mezi	vlak-autobus	(a	naopak)	nebude	cenově	zvýhodněný.	
Ve	všech	vlacích	bude	možné	platit	i	bankovní	kartou.
	 Platnost	 stávajících	 čipových	 karet,	 kromě	 karet	
u	 dopravce	 ARRIVA	 MORAVA,	 bude	 ukončena	 k	 31.	
12.	 2020.	 Nové	 čipové	 karty	 budou	 postupně	 zaváděny.	
Žákovské	 jízdné	 můžete	 zakoupit	 u	 vlakových	 dopravců	
formou	7denního	a	30denního	dlouhodobého	kupónu.

SMLUVNÍ	DOPRAVCI
Oblast	Zlín 

ARRIVA MORAVA a.s.
Oblast	Uherské	Hradiště	a	Valašské	Klobouky 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Oblast	Kroměříž	 

KRODOS BUS a.s.
Oblast	Vsetín	a	Valašské	Meziříčí	 

Transdev Morava s.r.o. a TQM – holding s.r.o.
Vlaky

 České dráhy, a.s. a ARRIVA vlaky s.r.o.

Bližší	informace	na	 
www.id-zk.cz.

http://www.id-zk.cz
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Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2021
Lenka	Ryšková	 	 70	let
Anna	Fiedorová	 	 70	let	
Danuška	Valášková	 	 75	let	
Ján	Džuba	 	 75	let	
Jaroslava	Bětíková	 	 75	let	
Ludmila	Hetmerová	 	 75	let	
Josef	Fornůsek	 	 75	let	
Jiří	Turza	 	 80	let	
Věra	Zhánělová	 	 81	let	
Iva	Garguláková	 	 81	let	
Anežka	Čmeláková	 	 81	let	
Marie	Kolaříková	 	 81	let	
Marie	Martincová	 	 82	let	
Vladimíra	Švachová	 	 82	let	
Marie	Václavíková	 	 84	let
Ludmila	Malaníková	 	 85	let	
Marie	Kolářová	 	 86	let	
Jarmila	Pokorná	 	 87	let	

Drahomíra	Žmolíková	 	 89	let	
Vladimír	Krčméry	 	 90	let	

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky

Timotej	Žáček 
Šimon	Máčala		

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili

Alena	Kalíková																			 	 63	let 
Ludmila	Kolářová														 	 97	let 
Antonie	Šmehlíková								 	 87	let 
Věra	Plaskurová															 	 91	let 
Josef	Mikulec																				 	 75	let 
Dobromila	Macurová						 	 86	let 
Slavoj	Bárek																							 	 77	let 
Ing.	Josef	Bartončík									 	 57	let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika                                                                                              Romana Zemková

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.

Termíny svozu komunálního odpadu v městysi Pozlovice v roce 2021
1. pololetí 2. pololetí
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5.1. 
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7.4.

tý
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z

6.7.

14
de
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5.10.
13.4. 13.7.

12.1.
20.4. 20.7.

19.10. 26.10. 
27.4. + PET 27.7. + PET

26.1. + PET
4.5. 3.8.

2.11.
11.5. 10.8.

9.2.
18.5. 17.8.

16.11.
25.5. + PET 24.8.

23.2. + PET
1.6. 31.8. + PET

30.11. + PET
8.6. 7.9.

9.3.
15.6. 14.9.

14.12.
22.6. 21.9.

23.3. 30.3.  29.6. + PET 28.9. 29.9.  28.12.

Poznámka:  - probíhá pouze svoz PET lahví

UPOZORNĚNÍ:  

svoz odpadů  
bude od roku 2021  

probíhat v úterý 

svoz PET lahví  
bude od roku 2021  

probíhat  poslední úterý 
v měsíci

	

http://www.pozlovice.cz

