










Vážení občané,
rok 2008, který byl jako rok končící osmičkou mnohými 
očekáván s obavami, je téměř u konce. Můžeme si už 
dnes odpovědět na otázku „jaký byl“? Hodnocení je vždy 
dobré dělat s určitým odstupem a až následující čas nám 
poskytne veškeré informace pro úplné a hodnověrné 
závěry. Přesto si můžeme alespoň zrekapitulovat, co se v 
životě našeho společenství významného událo.
 Rok 2008 byl druhým rokem sedmiletky 
vyhlášené Evropskou unií, ve které jsou v naší republice 
investovány významné prostředky do rozvoje všech 
oblastí života. Proces rozdělení těchto peněz je velmi 
složitou procedurou a pro Pozlovice bylo zásadním 
rozhodnutí Zlínského kraje o vyčlenění tří oblastí - 
Luhačovicko, Rožnovsko, Hornovsacko, kam budou 
směrovány prostředky na rozvoj cestovního ruchu. 
 Oblast podpory Luhačovicko je vymezena 
územím Luhačovic a Pozlovic. Pro čerpání těchto 
prostředků jsme museli vypracovat Integrovaný plán 
rozvoje území Luhačovicka, ve kterém po dohodě s 
podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi 
byly určeny oblasti, kam budou finance směrovány. Pro 
podnikatele byly určeny na zkvalitnění ubytovacích 
kapacit, pro veřejnou sféru - Městys Pozlovice a Město 
Luhačovice - na řešení nevyhovujících podmínek pro 
koupání. Již dnes probíhá řada investic na rekonstrukcích 
hotelů. Na území Pozlovic je to rekonstrukce objektu 
Povodí Moravy u hráze přehrady, který je přestavován 
na Hotel Vyhlídka **** a zásadní rekonstrukcí má projít 
hotel Pohoda. V Luhačovicích jsou to Hotel Alexandria, 

Valaška, Augustiniánský dům a další. Městem Luhačovice 
je připraven projekt na krytou plovárnu nad městským 
úřadem, letní koupaliště u Luhačovické přehrady bude v 
Pozlovicích na místě dožitého brouzdaliště.
 Z dalších projektů, které máme s využitím 
evropských peněz připraveny k realizaci v roce 2009, 
je rekonstrukce MŠ. Cílem této akce je snížit spotřebu 
energie a tím provozní náklady.
 Rok 2008 lze hodnotit jako rok příprav na 
prozatím největší investice v historii. Souběžně s 
přípravami nových investic probíhaly práce na opravě 
chodníku v ul. Hlavní a L. Janáčka, který byl dokončen 
před oslavami znovuudělení titulu Městys Pozlovicím. 
Do organizace kulturních akcí, na kterých jsme si 
společně 250. výročí této významné události připomínali, 
se zapojilo velké množství spoluorganizátorů a jsem 
ráda, že jsme vše společnými silami dokázali připravit ke 
spokojenosti návštěvníků. 
 Rok 2008 je bohužel i rokem, kdy ekonomické 
problémy již výrazně zasáhly do životů jednotlivců i firem 
a lze očekávat, že se promítnou do dalších oblastí. Mnozí 
v tomto vidí naplnění obav spojovaných s uvedenou 
osmičkou na konci letopočtu. Nezbývá nám než připravit 
se na nelehké období a hledat řešení problémů, které nám 
život přináší. 
 Přeji Vám, aby problémů bylo 
v nadcházejícím roce co nejméně. Aby se nám všem 
podařilo překonat vše ve zdraví, s klidem a rozvahou. 
Přeji Vám zároveň radostné prožití vánoc a nový rok 
naplněný vším dobrým.
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Václav Sedlář, místostarostaZpětný odběr elektroodpadu

Vánoční zamyšlení

Vážení občané!
Většinou správně tušíme, že vysloužilé 
elektrické spotřebiče a přístroje do 
běžného odpadu nepatří. Často ale 
tápeme, co si s nimi počít. Kam 
tedy s elektroodpadem, když ne do 
popelnice? Existují způsoby, jak se 
správně a pro nás i přírodu zdravě tzv. 
elektroodpadu zbavit. Jedna možnost 
je v prodejně elektrospotřebičů při 
nákupu nového přístroje (podle 
zákona je každá  prodejna povinna 
při koupi nového podobného 
elektrozařízení starý výrobek od 
zákazníka převzít). Další možností 
je zpětný odběr ve sběrném dvoře. 
Městys Pozlovice       proto uzavřel od 
října 2008 bonifikované smlouvy pro
zpětný odběr elektrozařízení s těmito 
specializovanými organizacemi:

Asekol, s. r. o. odebírá:
Zařízení informačních technologií  

a telekomunikačních zařízení
● všechny druhy počítačových 
monitorů 
● ostatní zařízení výpočetní 
techniky (např. počítače, notebooky, 
karty, optické mechaniky,    myši, 
klávesnice)
● telefonní přístroje (klasické, 
bezdrátové i mobilní)
● faxy a záznamníky
● tiskárny, malé stolní kopírky
● kalkulačky

Spotřebitelská zařízení
● všechny druhy televizních 
přijímačů
● veškerá ostatní spotřební  
elektronika včetně příslušenství (např. 
videopřehrávače, DVD přehrávače, 
radiopřijímače, věže, kazetové 
magnetofony, gramofony, domácí 
kina, reproduktory, dálkové ovladače, 

sluchátka apod.)
● videokamery, digitální a analogové 
fotoaparáty včetně příslušenství (např. 
teleobjektivy, blesky apod.)  

Hračky, vybavení  
pro volný čas a sport

● kalkulačky
● herní konzole, videohry včetně 
ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
● elektrické hračky (např. autodráhy, 
vláčky, RC modely apod.

Elektrowin, a. s. odebírá:
● velké domácí spotřebiče včetně 
chladniček (pračky, myčky, sporáky, 
topidla atd.)                                  
● malé domácí spotřebiče 
(mikrovlnky, kuch. roboty a spotřebiče, 
klimatizace, vysavače atd.)  
● elektrické nářadí a nástroje 
(elektrické ruční nářadí,  šicí stroje, 
zahradní technika, atd.)

Ekolamp, s. r. o. odebírá:
● lineární neboli rovné zářivky 

(do speciálních krabic a kontejnerů)          
● zářivkové a výbojkové světelné 
zdroje (např. kruhové a úsporné 
zářivky, výbojky). Obyčejné žárovky 
(přímo žhavené) patří do směsného 
skla.                                            
  U elektrospotřebičů však 
musí být toto zařízení kompletní (tzn. 
včetně přípojných šňůr, u chladících 
zařízení včetně kompresorů a agregátů, 
u praček včetně motorů atp). Třídění 
ve sběrném dvoře bude řídit pověřený 
pracovník. Po splnění mnoha kritérií 
pak může Městys Pozlovice požadovat 
náhrady a bonifikace za takto vytříděný
elektroodpad. Tím se celkově sníží 
náklady na likvidaci odpadů a nebude 
nutné zvyšovat poplatek na občana.            
 
 Vážení spoluobčané, přeji 
Vám radostné a klidné prožití Svátků 
vánočních a hodně zdraví, štěstí   
a spokojenosti v celém novém roce. 

Termíny svozu komunálního odpadu v městysi Pozlovice v roce 2009
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 V horečném tempu 
předvánočního období míváme sklon 
zapomínat na poselství a příslib, 
které Vánoce zvěstují. Velmi často 
jsme v zajetí toho, co všechno ještě 
musíme stihnout na poslední chvíli. 
Pospícháme, tlačíme a strkáme se s 
lidmi shánějícími extra dárky.
 Opravdová krása Vánoc je 
však v jednoduchosti pramenící z 
uvědomění a umění naslouchat. Neboť 
čím více nasloucháme okolnímu světu, 
tím plněji si uvědomujeme nesnáze, 

bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, 
kterými trpíme. A právě poselství  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a příslib Vánoc může přinést naději 
zbloudilým, poraněným, ukřivděným, 

týraným a zlomeným.
 Jedním z největších darů, který 
můžeme dát každému, je „prokazovat 
laskavost a konat nezištné krásné 
skutky“.      
 Darujte proto tento dar o 
letošních Vánocích. Pro vás je to jen 
maličkost. Ale jsme si jisti, že lidé 
kolem vás budou udiveni a ohromeni. 
Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Svět 
to moc potřebuje.
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Anketa - programy v kabelové televizi

cenová skladba 
[Kč] počet %

0-30 13 9,7
31-50 5 3,7
51-60 5 3,7
61-70 5 3,7
71-80 10 7,5
81-90 18 13,4

91-100 24 17,9
101-120 19 14,3
121-150 18 13,4
151-200 13 9,7
201-300 1 0,8

301 a více 3 2,2
celkem 134 100,0

program cena hlasů

m
in

in
ab

íd
ka

ČT 1 0,0 134
ČT 2 0,0 134
ČT 24 0,0 128

ČT 4 Sport 0,0 128
Nova TV 0,0 134
Prima TV 0,0 134

STV 1 0,0 133
STV 2 0,0 125

TV Noe 0,0 78
Markíza 6,50 109

CNN 6.50 11

sp
or

t Nova Sport 18,50 60
Eurosport CZ 19,60 67

do
ku

m
en

tá
rn

í Discovery 11,90 83
Animal Planet 11,30 50
Viasat explorer 11,90 27
Viasat history 9,50 29

Spektrum 24,40 25

dě
ts

ké

Jetix 14,30 29
Minimax/Animax 14,30 23

Minimax 11,90 9
Cartoon Network 8.30 12

hu
db

a Óčko 7,10 69
MTV Central 7,80 20

fil
m

ov
é

CS Film 15,00 39
Hallmark 13,80 49

HBO 333,00 3
Nova Cinema 6,00 85

Film + 15,00 47

 Dne 21. listopadu 2008 jsme se 
setkali s dárci krve, kteří více než 10x 
darovali krev. Seznam nám poskytlo 
Hematologicko-transfúzní oddělení 
Baťovy nemocnice ve Zlíně.

Jsou to tito naši občané:
Lenka Ryšková         A. Václavíka 141
Petr Coufalík                      Nivy I. 251
Eva Procházková       Ludkovická 326
Karel Belha                           Nivy 229
Josef Kalík                        Nivy II. 283
Aleš Bednařík                Za Potokem 2
JUDr. Alois Coufalík   Za Potokem 13

Františka Martincová         Nivy I. 258
Miloslav Hřib               L. Janáčka 161
František Kolář              Pozlovice 145
Josef Hrbáček            Ludkovická 148
Ing. Marie Miškaříková    Řetechovská 20
Radim Bednařík               Nivy II. 278
Věra Hetmerová                    Nivy 189
Květoslava Dírerová    L. Janáčka 198
Karla Kolaříková                  Hlavní 53

Děkujeme našim dárcům za jejich 
záslužnou aktivitu, kterou pomáhají 
zachraňovat životy naši spoluobčanů.

 V minulém občasníku jsme 
distribuovali anketu ke 
zřízení služby CZECH 
POINT. Celkem se nám 
vrátilo 16 lístků. Z toho 
12 občanů je pro, aby 
byla služba zřízena v 
Pozlovicích, 2 jsou pro Luhačovice a 2 
pro Pozlovice i Luhačovice.
 Přestože nebyl zájem o zavedení 
této služby velký, rozhodli jsme se, že 

ji zřídíme a nabídneme vám možnost 
pořídit si na Úřadu 
městyse Pozlovice výpis 
z katastru nemovitostí, 
výpis z rejstříku trestů, 
výpis z obchodního a 
živnostenského rejstříku. 

O termínu spuštění CZECH POINTU 
budete informováni prostřednictvím 
infokanálu v naší kabelové televizi.

Anketa ke zřízení služby CZECH POINT v Pozlovicích

 Jak už jsme Vás informovali  
v minulém čísle občasníku, vlastníky 
zemědělských pozemků doposud 
vedených ve zjednodušené evidenci 
čeká po digitalizaci katastru povinnost 
k 31. 1. 2009 podat přiznání k dani  

z nemovitostí.
 Od 1. 1. 2009 platí pro 
katastrální území Pozlovice průměrná 
základní cena zemědělských pozemků 
3,26 Kč/m2, kód ČSÚ 726 885, CZ 072 
Zlínský kraj.

Setkání s dárci krve

Daň z nemovitosti 

Až ten zvoneček zacinká
pod stromkem bude nadílka.

Z rozkrojeného jablíčka
zazáří malá hvězdička
a staré vánoční koledy

přinesou dny plné pohody.

Vánoce 
Miluše Bartončíková

Vánoce klepou na dveře
v plné své bílé nádheře.

Kapr se ve vaně prohání,
vánočka z trouby zavání,
zatím stromeček zelený
čeká na zvonek zlacený.

V současné době probíhá jednání  
s firmou Satturn Holešov o rekonstrukci
HPS v návaznosti  na změnu programové 
nabídky a digitalizaci TV vysílání. 
Předpokládaný termín rekonstrukce je  
plánovaný v průběhu roku 2009.
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Tomáš Martinec, velitel SDH Pozlovice 

 S blížícím se koncem roku 
přichází období rekapitulací a 
zúčtování s rokem minulým. Souhrnně 
by se dalo říct, že pro Pozlovice to byl z 
pohledu hasičů rok klidný, bez požárů 

a přírodních pohrom. Pro většinu členů 
je podzimní období časem odreagování 
a uvolnění.
 S posledním závodem ZLPS 
se definitivně uzavřela tabulka všech
soutěžících družstev pro rok 2008, v 
níž družstvo Pozlovic obsadilo konečné 
26. místo z celkových 39 hodnocených 
týmů. Jedno zářijové nedělní odpoledne 
se vydala početná skupina členů sboru 
do areálu poblíž ZOO Lešná, kde mohli 
na chvíli zapomenout na problémy 
všedních dnů při paintballu a zároveň 
si prověřili svou fyzickou kondici. 
Pár dní poté zase navštívila skupinka 
členek město Zlín, kde si vychutnala 

relaxační pobyt v solné jeskyni. 
Starosta sboru se 8. listopadu zúčastnil 
okresního shromáždění starostů okresu 
Zlín, na kterém byl zhodnocen celý rok 
2008 a nastíněny akce a soutěže pro rok 

2009, potřebná administrativa a 
pokyny pro zajištění výročních 
valných hromad jednotlivých 
sborů. Jako spolupořadatelé 
jsme vypomáhali 5. prosince 
s občerstvením při tradičním 
rozsvěcování vánočního stromu 
v centru Pozlovic.
 V tomto období dochází 
k dovybavovaní jednotky 
potřebným materiálem (např. 
rozdělovač, svítilny, sekera 
…), na kterém se finančně
částkou 55 tis. Kč podílel 

Zlínský kraj. Jednotka na podzim 
absolvovala dvě cvičení. Při prvním 
se sjely všechny sbory 13. 
okrsku do Podhradí, kde 
proběhl nácvik dálkové 
dopravy vody z obce na 
paseky. Na druhé cvičení 
byla jednotka svolána 6. 11. 
v 9:37 hod. prostřednictvím 
operačního střediska HZS 
Zlínského kraje. Tentokrát 
však nebyla spuštěna 
siréna, ale pouze pomocí 
SMS jsme byli vysláni k 
požáru penzionu U hráze. 
Toto cvičení mělo za úkol 

prověřit komunikaci a spolupráci na 
místě zásahu.
V nejbližší době nás čeká hned několik 
akcí. Na 10. ledna je plánovaná 
hasičská zabíjačka, týden na to 17. 1. 
se uskuteční výroční členská schůze 
sboru, 31. 1. proběhne v místním sále 
hasičský ples a v sobotu 21. 2. projde 
přes Pozlovice fašankový průvod. 
Zároveň v průběhu března proběhne 
tradiční železná sobota. 
 Dovolte mi, abych Vám 
jménem SDH popřál klidné a 
spokojené prožití vánočních svátků 
a poděkoval všem příznivcům a 
sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem 
podpořili naši činnost.   
 A nezapomeňte, že zábavná 
pyrotechnika může krásně doplnit 
přelom roku, ale taktéž může způsobit 
nemalé problémy.

SDH Pozlovice

 Při jarní ochutnávce včelího 
medu, který organizovala Obec 
Pozlovice za přispění členů Základní 
organizace včelařů v Pozlovicích, došlo 
k takzvanému zviditelnění. 
Občané se ptají a chtějí 
o organizaci včelařů  
v Pozlovicích  vědět o něco 
více. 
 Tak nejdříve trochu statistiky:
Základní organizace včelařů  
v Pozlovicích má 32 členů, kteří 
obhospodařují 262 včelstev:  
 V Pozlovicích má 13 členů a 2 
nečleny, kteří chovají 116 včelstev
 Obec Podhradí     má  5  členů          
 a chovají  34  včelstev 
 Obec Ludkovice   má 4  členy,  
1 nečlen, chovají  50 včelstev 
 Pradlisko     má  6 členů,  chovají  37 
včelstev 
 Řetechov     má  4 členy, 2 nečleny, 
chovají 25 včelstev

Základní organizaci včelařů 
 v Pozlovicích vedou:

předseda 
Mališka Alois, Pozlovice

místopředseda  
Bednařík Stanislav, Pozlovice

jednatel             
Zábojník Zdeněk, Řetechov      

pokladník         
Veškrna  František, Ludkovice

zdravotní ref. 
Hetmer Karel, Pozlovice 

kronikář    
Jurák Stanislav, Pozlovice

 Skříňku umístěnou na zdi 
hasičské zbrojnice k podání informací 
včelařům  i  široké veřejnosti včas 
obměňují manželé Matulíkovi Oldřich a 
Bedřiška z Pozlovic. Obsah informační 
skříňky je zaměřen nejenom na 

recepty, ale i na léčení medem a včelími 
produkty. Pokud budou členové 
souhlasit s nabídkou medu, budou ve 
skřínce uvedeny jejich adresy.
 Na členské schůzi konané 23. 
listopadu byl letošní snůškový rok 
hodnocen jako podprůměrný, proto se 
občanům omlouváme, že nemohli být v 
poptávce po medu plně uspokojeni. Že 
se země otepluje, pociťujeme všichni 
a zvláště včely. Jarní sucho a nástup 
horkých dnů urychlil odkvět ovocných 
stromů a medonosných květin. Les 
letos včelám medovici nedal, tmavý 
med, o který bývá velký zájem, se 
nevytáčel. Doufáme, že příští rok bude 
lepší na snůšku medu.
 
 ZO ČSV Pozlovice přeje všem 
spoluobčanům krásné, požehnané 
vánoce a do nového roku hodně zdraví 
a Božího požehnání.

ZO ČSV informuje Oldřich Matulík
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TJ Sokol Pozlovice

Volejbalový oddíl
 Volejbalový oddíl  má celkem  
61 členů, kteří se  dělí na žáky, ženy, 
oddíl A, B. Všechny oddíly se v roce 
2008 zúčastnily mnoha turnajů ve 
svých kategoriích a nebyly  jen do 
počtu. Mnohokrát stály na bedně a 
dobře reprezentovaly, jak TJ Sokol, tak 
Městys Pozlovice. Již tradicí se stal IV. 
ročník letního turnaje O putovní  pohár 
místostarosty Městyse Pozlovice za 
účasti 10 mužstev z celého Zlínského 
kraje. Mezi dalšími patří Velikonoční  
klubový turnaj, Podzimní klubový 
turnaj a Vánoční klubový turnaj. Účast 
na všech je až neuvěřitelně velmi 
dobrá, o čemž svědčí i to, že pokaždé 
se musíme vyrovnávat s malým 
prostorem v naší tělocvičně, která již 
má svůj zenit za sebou a potřeba o 
větší a vyhovující prostory na dnešní 
dobu stoupá. Tím apelujeme na vedení 
Městyse Pozlovice, aby se tímto 
problémem  začalo vážně zabývat.
 Oddíl žáků jsme v letošním 
roce přihlásili do Krajské soutěže, 
která začala v říjnu. Naše hráčky si za 
spoluúčasti  hráček z Uherského Brodu, 
které mají podmínky regulérního 
volejbalového hřiště, vedou velmi 
dobře. Oddíl vede Jaroslav Baláž a 
Miroslav Hlaďák za pomoci Václava 
Sedláře ml. Rádi bychom poděkovali 
rodičům, kteří nám vycházejí vstříc 
a bez jejichž pomoci si mnohdy 
nedovedeme tuto činnost představit.
 Volejbalový oddíl by chtěl 
za letošní rok poděkovat za velkou 
podporu vedení TJ Sokol Pozlovice, že 
umožnil oddílům bezproblémový chod 
na všech využívaných sportovištích 
a finanční spoluúčast podpory při 
veškerých akcích - Krajská soutěž 
žákyň, soustředění dospělých i žáků 
(Velké Karlovice), turnaje atd. Velký 
dík patří i našim sponzorům, kteří se  
každoročně podílejí na všech našich 
akcích a dle možností přispívají svými 
dary.
 Volejbalový oddíl přeje všem 
spoluobčanům, členům TJ Sokol 
Pozlovice, rodičům a sponzorům, 
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody do 
nového roku 2009.

Klub vytrvalostních sportů (KVS)
 Tento oddíl funguje krátkou 
dobu. Sice s malou základnou, ale zato s 
velkými výsledky. Závodů se účastníme 
v běhu, klasickém lyžování a horských 
kolech.Tyto závody absolvujeme po 

celé ČR a také v nejbližším zahraničí. 
KVS čítá 15 členů, z toho 9 žáků a 6 
dospělých. 
 Teď něco z naší krátké, ale 
bohaté historie. 
● Evropské hry žáků (Brno): 
Robert  Džuba - 3. místo  ve  skoku 
vysokém, Ondřej Džuba - 3. místo 
v běhu na 60 m. 
● Slovácký běh (Uh. Hradiště) 
Tomáš Coufalík - 3. místo 
● Mistrovství ČR veteránů 
v maratonu (Ostrava) - Petr Bětík 
2. místo 
● Máme dva úspěšné účastníky 
Železného muže (Nitra) - Josef 
Hubáček v kategorii nad 40 let 
2. místo, Jiří Zicha 30. místo 
● Mistrovství světa veteránů v běhu 
do vrchu - Dolní Morava: Miroslav 
Bětík - 8. místo 
● Krkonošská sedmdesátka (závod 
pětičlenných družstev v běhu na 
lyžích) - 26. místo
●  Mistrovsví ČR v extrémním závodě 
štafet (běh, horské kolo, kajak) - 
Litovel: 28. místo a 40. místo
 Počet našich úspěchů je samozřejmě 
větší, ale to jsou ty nejlepší.

Oddíl kuželek
 Jedním z oddílů TJ Sokol 
Pozlovice je i kuželkářský oddíl 
žen. Každoročně se zúčastňujeme 
kuželkářského turnaje. Ten probíhá na 
kuželně na „Jamě“. Letos je do soutěže 
přihlášeno 10 družstev. Členové těchto 
družstev jsou převážně z Pozlovic nebo 
blízkého okolí.
 Turnaj se skládá ze dvou částí - 
podzimní a jarní. Podzimní část začala 
13. října a končí 10. prosince 2008. 
Druhé kolo se začne hrát  hned po 
novém roce a poslední zápas proběhne 
do „Josefka“.  Rozlosování a průběžné 
výsledky kuželkářského turnaje jsou 
uveřejňovány na infokanále.
 K u ž e l k á ř s k ý 
oddíl uspořádal 4. 12. 
2008 Mikulášský turnaj. 
Tohoto přátelského utkání 
se zúčastnila kuželkářské 
družstva z Luhačovic.

Oddíl stolního tenisu
 V současné době 
má oddíl stolního tenisu 
14 registrovaných členů, 
pravidelně trénuje zhruba 
polovina. Tréninky jsou 
každou neděli v 10 - 12 hod. 

včetně letních prázdnin. 
 Pravidelná soutěž se nehraje, 
ale v rámci tréninku probíhají každý 
rok přátelská utkání s oddílem stolního 
tenisu při TJ Slovan Luhačovice, který 
hrají okresní soutěž. Letos proběhla 
tři tato utkání s výsledkem 2:1 ve 
prospěch našeho oddílu.
 Na 31. prosince 2008 
připravujeme pro nejširší veřejnost 
již 3. ročník Silvestrovského turnaje 
ve stolním tenisu. Hraje se ve třech 
kategoriích: mládež, muži a ženy. 
Startovné:  mládež (nevýdělečná) 
20 Kč, dospělí 50 Kč. Všichni jsou 
srdečně zváni.

Oddíl ženy
 Nabízí pro ženy a dívky 
cvičení s moderním cvičebním 
nářadím, s činkami, s posilovacími 
gumami, s overbally, cvičení na 
stepech a nejoblíbenější je cvičení na 
velkých míčích. Cvičíme  pravidelně 
v pondělí (s Renatou) a ve čtvrtek (s 
Lenkou nebo s Renatou), podrobnější 
informace na webové stránce nebo 
rozpis cvičení v tělocvičně.
 Kromě cvičení v tělocvičně 
jsme v tomto roce uspořádaly:
● turnaj v kuželkách, kde jsme si 
posílily jiné partie těla než při  běžném  
cvičení
● výlet na kolech s cílem „Poznáváme 
okolí Pozlovic“.  50ti km cyklotrasa 
Pozlovice - Ploština - Vařákovy 
paseky - Barák - Pozlovice. Cestu 
jsme si oživily sbíráním lesních 
jahod a borůvek. Všem cyklistům 
doporučujeme.
● plavání a vodní aerobik v bazénu 
na Hubertu
 Smyslem našeho cvičení  není 
účast v soutěžích a na turnajích, ale 
odreagovat se od každodenního shonu 
a zacvičit si.

výbor TJ Sokol Pozlovice
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vedení oddílu kopanéFotbalové tabulky po podzimní části sezóny 2008/2009

muži  - okresní soutěž III. tř. sk. „C“
1. Kostelec 8 2 3 30:15 26

2. Šanov 8 2 3 34:20 26

3. Mirošov 6 4 3 37:16 22

4. Rokytnice 6 4 3 15:17 22

5. Vysoké Pole 6 3 4 34:24 21

6. Štítná n. Vl. B 5 4 4 15:19 19

7. Hř. Újezd 4 6 3 18:14 18

8. Slopné 4 4 5 24:23 16

9. Drnovice 5 1 7 21:33 16

10. Smolina 4 3 6 28:37 15

11. Biskupice 3 5 5 21:25 14

12. Vlachovice B 4 1 8 20:33 13

13. Jestřabí 3 4 6 19:32 13

14. Pozlovice 1 3 8 22:30 9

dorost - okresní přebor
1. Zádveřice 5 1 3 16:9 16
2. Mysločovice 5 1 3 17:13 16
3. Ned. Lhota 4 3 2 21:14 15
4. SK Vizovice 5 0 4 13:11 15
5. Ludkovice 3 4 2 14:9 13
6. Pozlovice 4 1 4 14:16 13
7. Návojná 3 3 3 13:14 12
8. Tečovice 3 2 4 12:15 11
9. Příluky 3 1 5 17:21 10

10. Bratřejov 1 2 6 11:26 5

žáci - okresní soutěž skupiny „C”
1. Smolina 9 0 1 79:3 27

2. Rokytnice 9 0 1 45:7 27

3. Biskupice 7 0 3 49:9 21

4. Poteč 6 2 2 28:21 20

5. Pozlovice 5 1 4 34:31 16

6. Drnovice 5 0 5 27:31 15

7. Ludkovice 3 2 5 22:20 11

8. Vys. Pole 3 0 7 21:46 9

9. Ned. Lhota 3 0 7 15:48 9

10. Sehradice 2 1 7 5:37 7

11. Dolní lhota 0 0 10 3:75 0

Ing. Bronislava CoufalíkováZe starých kronik – stalo se před 80 lety

 Dnes uvádím poslední 
zajímavosti zaznamenané Františkem 
Vankem – kronikářem a řídícím 
učitelem, které se staly v r. 1928:
► 1. října byla v Pozlovicích zrušena 
Místní četnická stanice. Vrchní 
strážmistr Josef Pělucha byl ustanoven 
vrchním strážmistrem ve Frýdlantě a 
pronajal svou vilu č. 114 bez zařízení 
za ročních 3.500,- Kč Ferdinandu 
Otiskovi, majiteli hotelu Praha v 
Pražské čtvrti. Josef Šnoblt se stal 
strážmistrem v Luhačovicích a Josef 
Šimbera strážmistrem ve Valašských 
Kloboukách.
► V sobotu 27. října se konala jubilejní 
slavnost u příležitosti 10. výročí 
vzniku samostatného Československa. 
Dopoledne byla školní slavnost a večer 
se uskutečnila slavnost všech občanů 
pod vedením obecní rady. Všechny 
domy byly vyzdobené květinami. V 
19.00 hod. se sešla mládež i dospělí u 
lip Svobody před školou. Průvod v čele 
s místní hudbou prošel obcí a vrátil se 
zpět před školu. Zde promluvil starosta 
p. František Martinec, za legionáře 
vystoupil ruský legionář Alois Matulík, 

rolník z č. 36. Slavnost byla zakončena 
národními hymnami.
► Školní mládež provedla v obci 
sbírku ve prospěch sirotků. Sbírka 
vynesla 232,- Kč. Výnos byl větší než 
všechny předešlé roky. Na každé číslo 
připadly právě 2,- Kč. Správce školy 
odvedl tento obnos zemské péči o 
mládež v Brně.
► Dne 2. prosince se konaly v celé 
republice první volby do okresních a 
zemských zastupitelstev. Výsledky 
jsou uvedeny v prvním a druhém 
sloupci následující tabulky. Ve třetím 
a čtvrtém sloupci jsou pro srovnání 

uvedeny výsledky voleb do národního 
shromáždění a senátu, které se konaly 
v r. 1925.
 

Název strany Okresní  
zastupitelstvo

Zemské 
zastupitelstvo

Národní 
shromáždění Senát

1. Strana republikánská 55 49 70 65
2. Strana národních socialistů 98 96 48 35
3. Strana sociálních demokratů 6 8 9 7
4. Strana lidová 137 138 171 149
5. Strana komunistů 2 4 5 6
6. Strana národních demokratů 1 3 5 7
7. Strana živnostnická 16 12 17 14
8. Strana německá 4 4 2 0
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Pozlovské čarodějnice lítaly nad Tatrami

Kouzelný týden v kouzelných lázních Ing. Lubomír Pásek

 76 členů klubu důchodců 
Vysokých pecí ZO OS KOVO 
AlcelorMittal Ostrava, bývalých 
zaměstnanců závodu Noler s 
rodinnými příslušníky prožilo v závěru 

října hezký týden v hotelu Pohoda 
v Pozlovicích. Byla to skutečně 
lázeňský pohoda s bohatým kulturním 
a relaxačním programem, vycházkami 
krásnou podzimní přírodou. Nejvíce 
jsme oceňovali nevšední ochotu a 

vstřícnost celého kolektivu hotelu v 
čele s vedoucím Daliborem Rakem, 
který řídí tuto oázu klidu a pohody.
 Také návštěva zástupců vedení 
závodu a odborové organizace, účast 

zástupců hotelů Zálesí a Městyse 
Pozlovice jednoznačně potvrdila úzké 
sepětí bývalých vysokopecařů se 
závodem. Využívali jsme i možnost 
napít se známých místních léčivých 
pramenů Vincentka, Ottovka a Aloiska. 

V muzeu jsme poznali období budování 
lázní jejich zakladatele MUDr. Fr. 
Veselým, jehož socha od Fr. Úprky 
zdobí kolonádu až po dnešek.
 „Byl to krásný týden: hotel 

Pohoda, pěkně 
u p r a v e n é 
Pozlovice a 
vzorně udržované 
Luhačovice, to 
mě skutečně 
o k o u z l i l o “ , 
řekla při loučení 
Eva Šrubařová, 
h o s p o d á ř k a 
klubu. „Ocenění 

si zaslouží kolektiv hotelu, cítila jsem 
se jako doma. Vždyť ne náhodou 
jsme zde s naším klubem již podesáté 
a budeme se snažit, aby letošní pobyt 
nebyl poslední.“

Víkend plný pohybu, haťapaťa, 
určitě nemá chybu,
program je bohatý,  
vybereš si z něj i ty.

Lanovkou až nahoru, haťapaťa,                
a pak hezky zas dolů, 
mezitím procházka,  

nebe bude bez mráčka.

Sjet na pltích Dunajec, haťapaťa,
nezvládne žádný borec,
pochody a koupačka,  

končí „Slovenská kačka“.

Kyselica halušky, haťapaťa, 
zaplní naše břůšky,
kořalka se poveze  

a nic na nás nevleze!

 Končí září a členky ČSŽ 
zatoužily se svými partnery poznat 
krásy podzimní přírody ve Vysokých 
Tatrách. Nastalo ráno 26. září,   
s písničkou na retu, dobrou náladou  
a s dostatečnou zásobou pohonných 
hmot se 49 účastníků zájezdu rozhodlo 
opustit Pozlovice. Cílem prvního 
dne bylo Skalnaté pleso. Ze Starého 
Smokovce jsme zubačkou vyjeli na  
Hrebienok a nenáročným terénem 
12 km se kochali pěknými výhledy 
na tatranskou přírodu. Den skončil  
v penzionu v Tatranské Lesné.
 Druhý den nás čekal Červený 
Kláštor a plavba prielomom Dunajca na 
pltích. To, co jsme sjeli na pltích, jsme 
se opět nenáročnou túrou asi 10 km 
museli vrátit. Radostné setkání  všech 

bylo při společném obědě, který se 
skládal z místních chutných specialit. 
Tento den měl úžasný konec. Svá těla 
jsme osvěžili v termálních vodách 
Aqua City Poprad, kde jsme shlédli i 
nádhernou laserovou show.
 Třetí den jsme opouštěli 
náš penzion. Tatry se nám  ukázaly 
v celé své kráse – zasněžené štíty 
hor a sluníčko slibovalo krásný den. 
Přejeli jsme do Slovenského ráje 
a z Podliesku jsme se přes hrdlo 
Hornádu vydali na Kláštorisko a 
zpět. Tato túra byla náročnější a pro 
všechny nezapomenutelným zážitkem 
končícího přeletu. Na zpáteční cestě 
jsme poslední slovenské kačky utratili 
za ovčí speciality – žinčicu, oštěpky, 
korbáčiky a jiné. Tak jak jsme začínali, 

tak jsme i naše lítání 
ukončili.

Dneska už je neděle,  
vracíme se domů z Tater,  

tváříme se vesele,  
zas přibylo ztvrdlých jater.

O tyhle nápěvy se 
zasloužila naše skladatelka 
Martina Matulíková, 
organizaci zájezdu 
připravila Vlaďka Janíková 
s Radkou Nášelovou. Za 
tento pohodový víkend 
patří poděkování nejen 
organizátorům, ale i 
účastníkům zájezdu.

Z další činnosti ČSŽ
 V květnu proběhlo společné 
setkání organizátorů sletu čarodějnic, 
na kterém vždy oslavujeme a 
blahopřejeme k životním jubileím. 
 V září jsme přivítali návštěvu 
– delegaci Únie žien z partnerského 
města Rajecké Teplice. Uskutečnilo 
se rozloučení s létem při sangrii a s 
folklorem u altánu na návsi.
 V prosinci jsme zhotovili 
ozdoby na vánoční strom a 
zabezpečovali prodej dekorativních 
vánočních předmětů spolu s voňavým 
punčem a občerstvením.

Připravujeme
Kurzy lymfodrenáže, kreslení, kurz 
studené kuchyně, přednášku – Péče o 
pleť aneb „ Relaxační hodinka“.      

Výbor ZO ČSŽ Pozlovice
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Tereza Anna Šumšalová                         Řetechovská 436
Petr Michalčík                          Na Drahách 317
Veronika Šibalová              Antonína Václavíka 383
Radim Hlavička                             Pozlovice 247

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2009
    
Marie Martincová Pod Větrníkem 24 70 let
Vladimíra Švachová Nivy I. 251 70 let
Jarmila Pokorná V Dražkách 208 75 let
Marie Semelová Za Potokem 9 80 let
Ladislav Barvík Ludkovická 375 80 let
Jaromír Malaník K Přehradě 38 81 let
Jarmila Zábojníková Pod Větrníkem 93 81 let
Josef Bernátek Leoše Janáčka 123 83 let
Josefa Vítková Pozlovice 108 84 let
Anežka Coufalíková Hlavní 214 85 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky

Pavla Adámková a Martin Langer        Nivy I. 254
Petra Chvílová  a  Tomáš Kročil                           Antonína Václavíka  341

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

Naše řady opustili

František Matulík Hlavní 94 66 let
František Vítek Pozlovice 108 59 let
Josef Sláčal Nivy I. 256       58 let
František Šimoník L. Janáčka 124       76 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 

sdělte to prosím na Úřad městyse Pozlovice

tel: 577 131 002.

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel, fax: 577 131 002   e-mail: mestys@pozlovice.cz    www.pozlovice.cz       Číslo registrace: MK ČRE 16101 

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

●  25. prosince
  Živý betlém ve farské zahradě
○  26. prosince
  Štěpánský běh a pochod
●  31. prosince
  3. ročník silvestrovského turnaje ve  
  stolním tenise
○  5. prosince 2008 – 6. ledna 2009 
  Výstava papírových betlémů ve farní  
  budově Pozlovice
●  17. ledna
  Ples TJ Sokol
○  31. ledna
  Hasičský ples
●  6. února
  Školní ples
○  8. února
  Dětský karneval
●  14. února
  Nohejbalový turnaj TJ Sokol Pozlovice 
○  21. února
  Fašanky
●  6. - 7. března
  5. košt slivovice a ochutnávky medu

Kulturní akce Pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

Středa 24.12. Štědrý den 15.30 - pro děti
24.00 - Půlnoční mše sv.

Čtvrtek 25.12. Boží hod vánoční 8.00 10.00
  15.30 - živý Betlém

Pátek 26.12. sv. Štěpán 8.00 10.00
Sobota 27.12. sv. Jan Evangelista 16.00 - žehnání vína

Neděle 28.12. Svátek sv. Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 8.00 10.00

Pondělí 29.12. 16.00

Středa 31.12. sv. Silvestra
17.30 - poděkování za uplynulý 
rok s prosbou o Boží ochranu 

do nového roku 2009

Čtvrtek 1. 1. Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 8.00 10.00

Požehnané prožití svátků Božího narození 
a láskyplnou ochranu Svaté Rodiny v nastávajícím roce 2009 

přejí a vyprošují P. ThDr.  Hubert Wójcik a P. Mgr. Ondřej Horáček

Římskokatolická farnost Pozlovice 
uspěla se svou žádostí o grant u Nadace 
Děti – Kultura – Sport Uh. Hradiště 
a obdržela dar ve výši 40.000,-  Kč 
na Obnovu kruchty v kostele 
sv. Martina v Pozlovicích. 


