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Vážení občané,
 čas vymezený pro rok 2009 se pomalu 
naplňuje a každý z nás jeho konec pojímá jinak. 
Někdo konec roku vyprovází bujarými oslavami, 
jiný se ponoří do klidného rozjímání nad uplynulým 
i nadcházejícím časem a událostmi. 
 Hodnocení celospolečenských jevů a trendů 
ponechám na Vás, dovolím si však krátké zamyšlení 
nad tím, co se projevuje v naší bezprostřední 
blízkosti. V poslední době se stále častěji potýkáme s 
ničením veřejného majetku, pořízeného z prostředků 
nás všech. Velmi těžce dokážeme definovat motiv 
pro tyto činy. Proto prosím ty, kterým není společný 
majetek lhostejný, abyste případné znalosti 
o vandalech předali co nejrychleji na linku 158. 

 Dalším, stále častějším jevem, jsou 
neuspořádané sousedské vztahy. Problém zpravidla 
způsobují malichernosti a neschopnost dohodnout 
se na řešení přijatelném pro obě strany. Zkusme se 
v adventním čase zastavit a pojmenovat skutečný 
důvod neshod, hledat řešení. Řešením nemusí být 
vřelé přátelské vztahy, ale respektování druhého, 
vzájemně slušné chování hodné člověka.         
 Přeji Vám, aby ve Vašem rozjímání 
převládaly vzpomínky na setkání s dobrými lidmi,  
radost ze smysluplné práce a splněných přání, aby 
Vás v nadcházejícím čase navíc provázelo pevné 
zdraví a celková životní pohoda.

Olga Tkáčová, starostka
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 Místní komunikace v ul. Ludkovická je 
jednou z nejfrekventovanějších ulic v Pozlovicích. 
V letošním roce se její zatížení zvýšilo po zahájení 
rekonstrukce dvou mostů na silnici Luhačovice 
– Zádveřice (Lipska a Dolní Lhota). Při sčítání 
dopravy provedeném 31. 7. 2009 od 5.00 do 
20.00 hod. byl zjištěn průjezd 803 osobních, 87 
nákladních, 17 velkých nákladních aut, 1 autobusu, 
25 traktorů, 20 jednostopých vozidel a 52 cyklistů. 
Zvýšené  zatížení se projevilo i poklesem části 
vozovky a reálně hrozilo nebezpečí sesuvu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o strategicky 
významnou komunikaci pro zajištění nejkratšího 
spojení s krajským městem, byla Zlínským krajem 
podpořena příprava dokumentace k zajištění 
stability svahu poskytnutím dotace ve výši 170 tis. 
Kč, z rozpočtu městyse Pozlovice bylo hrazeno  
43 tis. Kč. Po provedení geologického průzkumu 
je k zajištění sesuvu navržena pilotová stěna v dl. 
42 m, celkové předpokládané náklady na realizaci 
činí 4 mil. Kč. Teď nás čeká zpracování žádosti  
o dotaci na realizaci navržené úpravy z vhodného 
dotačního programu. 

Přehled podpor poskytnutých  
Městysi Pozlovice Zlínským krajem

rok akce částka [Kč]
2003 Oprava MK Ludkovická 219 000
2003 Sbor dobrovolných hasičů 3 000
2004 PD Oprava chodníku Hlavní 70 000
2004 Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého 50 000
2004 Příprava žádosti o dotaci z Phare na Opr. centra 50 000
2005 Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého 50 000
2005 Sbor dobrovolných hasičů 1 440
2005 Dokumentace pro úz. rozhodnutí Koupaliště 200 000
2005 Penetrační nátěr MK Ludkovická 157 500
2005 Víceúčelové hřiště u MŠ 500 000

2006 Rekonstrukce VO ul. L. Janáčka a Hlavní 482 000  
+ půjčka 118 000 

2006 Průzkumy rozbory pro územní plán 196 600
2006 Traktor Zetor 542 000
2006 Oprava MK Ludkovická II. část 151 000
2006 Sbor dobrovolných hasičů 14 100
2007 Sbor dobrovolných hasičů – ochranné oděvy 100 000 
2008 Sbor dobrovolných hasičů 55 000

2009 Stavební úpravy víceúčelové budovy 625 000 
+ půjčka 188 000

2009 Vodovod Díla 78 000
2009 Sbor dobrovolných hasičů – čerpadlo 20 000
2009 PD Oprava MK Ludkovická 170 000

Celkem 3 734 640 
+ půjčky  306 000

Vážení občané, 
 pro rozšíření tříděného sběru 
odpadů  vám ve spolupráci s firmou
EKOLAMP nabízíme další službu. 
 Na chodbě úřadu městyse 
Pozlovice před vstupem do poštovny je 
umístněna sběrná nádoba na kompaktní 
zářivky (tzv. úsporné – závitové místo 
žárovek nebo bajonetové) a zároveň na 
zářivky lineární (trubicové) do délky 
40 cm, taktéž pro výbojky a světla  
z LED diod. Zářivky a výbojky zde 
odkládejte nerozbité a opatrně je vložte 
do nádoby.
 Není zde však povoleno 
odkládat klasické žárovky, halogenové 
zářivky – ty  patří do skleněného 
odpadu. 
 Delší lineární zářivky 
(trubicové nad délku 40 cm) pak 
dále odkládejte na sběrném dvoře do 
speciálních krabic. Sběr kompaktních 
zářivek a výbojek souběžně funguje 

i na sběrném dvoře a sběrná nádoba 
na úřadě městyse je jen rozšířením 
dostupnosti  této služby pro občany.
 Dále bych chtěl upozornit 
na nekázeň některých občanů při 
třídění tetrapaků. Při přesypávání 
do bigbegů zde nacházíme odpad, 
který do červeného pytle nepatří  
a následné práce s tímto odpadem 
jsou nesnesitelné. Proto bude zaveden 

systém popisování pytlů číslem 
popisným našimi zaměstnanci při 
svozu. V případě, že bude v pytli zjištěn 
i jiný odpad než nápojový karton, 
bude tento pytel vrácen. Bude-li se 
tato situace opakovat, nebude pak od 
takového domu tetrapak svážen. Dále 
vás též prosím o důkladné vymývání 
prázdných terapaků.     
 Přes všechny problémy  
s tříděním si myslím, že se nám velké 
množství odpadů daří slušně separovat 
a tím i chránit naše životní prostředí.
 Při této příležitosti bych 
vám chtěl poděkovat za  snahu  
o údržbu čistoty v okolí našich domů  
i celého katastru městyse Pozlovice, 
což je kladně hodnoceno většinou 
návštěvníků.
 Přeji vám pokojné a pohodové 
Vánoce a do nového roku hlavně pevné 
zdraví a životní úspěchy. 

Václav SedlářOdpady
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 V závěru úvodníku 
podzimního vydání občasníku jsem 
Vás informovala o přípravě předání 
staveniště pro koupaliště a slíbila 
podrobnější informace k této investici. 
Začnu rekapitulací jednotlivých kroků, 
které zahájení stavby předcházely.
 V průběhu let 2003 a 2004 jsme 
byli průběžně informováni o přípravách 
programů k realizaci projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních
fondů. Na nejrůznějších úrovních 
probíhala jednání o strategických 
plánech a jak ministerstva, tak 
Zlínský kraj chtěli znát naše záměry o 
využití těchto prostředků. V této době 
proběhla diskuze, co je rozhodující 
pro další rozvoj oblasti Luhačovicka, 
oblasti soustředěného cestovního 
ruchu a lázeňství v rámci Zlínského 
kraje. Rozhodujícím dokumentem pro 
rozhodování zastupitelstva Pozlovic se 
stala „Marketingová strategie rozvoje 
cestovního ruchu města Luhačovice 
ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu 
turistické oblasti Zlínsko“ vypracovaná 
společností ARC Mikulov. Dovolím si 
ocitovat na tomto místě některé závěry 
z tohoto dokumentu:
 „Samotné centrum města již 
prakticky neumožňuje větší rozvoj 
a další vznik zmíněných sportovišť, 
aktivit a atrakcí, proto je zřejmé, že 
bude třeba využít velmi atraktivního 
prostoru mezi městem Luhačovice a 
Pozlovickou přehradou a dále pak celé 
území kolem Pozlovické přehrady. Z 
historického hlediska nejde o žádnou 
novou strategii, jde spíše o potřebu 
výrazné revitalizace tohoto prostoru  
s výsledným využitím pro rekreační a 
sportovní vyžití rekreantů a návštěvníků 
města, pro vybudování atrakcí pro 
rodiny s dětmi a mladé aktivní lidi a 
také jako zázemí pro denní rekreaci 
obyvatel města Luhačovice a okolních 
obcí. Dnešní stav celého prostoru je 
velmi špatný (cesty a infrastruktura, 
turistické značení, atrakce, služby…), 
zcela kritická je situace s kvalitou 
vody ve vodní nádrži. Současný stav 
prakticky limituje další rozvoj služeb 
spojený s rekrací u vody a je třeba 

přijmout v tomto 
směru zásadní 
s t r a t e g i c k á 
o p a t ř e n í . 
Dokud nebude 
p r o v e d e n a 
k o m p l e t n í 
r e v i t a l i z a c e 

infrastruktury a veřejných prostranství, 
včetně zajištění kvalitního koupání 
(koupání je možné zajistit výstavbou 
bazénů nebo aquacentra – není 
bezpodmínečně nutné řešit koupání 
v přehradní nádrži), bude rozvoj 
služeb v této pro město Luhačovice 
strategické lokalitě stagnovat nebo 
dále upadat. Výstavbou bazénu, 
koupaliště nebo aquacentra v lokalitě 
Pozlovická přehrada by se také mohl 
vyřešit problém s malou kapacitou 
a již zastaralou koncepcí veřejného 
koupaliště v Luhačovicích. Problém 
koupání je jedním z hlavních 
bodů kritiky návštěvníků města, 
dle prováděného marketingového 
průzkumu.
 V případě, že bude přistoupeno 
k revitalizaci rekreačního prostoru 
Luhačovice – Pozlovice (Pozlovická 
přehrada), je nutné, aby tento prostor 
byl řešen jako areál multifunkční –  
s nabídkou jak pro letní, tak pro zimní 
turistickou sezonu.“
 Podle průzkumu provedeného 

formou dotazníkového šetření 
je chybějící možnost koupání 
nejfrekventovanější odpovědí mezi 
respondenty. Proto následovaly 
přípravné kroky pro řešení tohoto 
problému v tomto sledu:
 Listopad 2004 – výjezd 
zastupitelstva na realizované stavby 
akvaparků (Frenštát p. Radhoštěm, 
Vratimov, Bystřice nad Olší)  
 Leden 2005 – projednání 

investičního záměru vypracovaného 
v listopadu 2004 s dotčenými orgány 
státní správy a podnikateli v cestovním 
ruchu
 Březen – duben 2005 – vypracování 
architektonické studie areálu – v rámci 
zadání řešena přestavba stávající 
budovy Střelnice a výstavba bazénů  
s atrakcemi, hřiště pro plážový 
volejbal. Předpokládané náklady – 98 
mil. Kč. Náklady na architektonickou 
studii ve výši 80 tis. Kč bez DPH byly 
hrazeny z dotace poskytnuté MMR ČR 
na přípravu projektů financovaných ze
strukturálních fondů.
 Červen – červenec 2005 
– vypracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí, dokumentace pro 
hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí. Vypracování dokumentace v 
hodnotě díla 468 tis. Kč bez DPH bylo 
podpořeno Zlínským krajem (200 tis. 
Kč) a MMR ČR (247 tis. Kč)
 Srpen 2005 – projednání oznámení 
o vlivu záměru na životní prostředí
 Veškerá příprava probíhala  
s cílem realizovat výstavbu koupaliště 
s využitím dotace z SROP v rámci 
programovacího období 2004 – 2006. 
Přestože byly veškeré podklady pro 
podání žádosti o dotaci z SROP 
připraveny, nebyla vzhledem  
k vyčerpání prostředků alokovaných 
na projekty k rozvoji cestovního 

ruchu vyhlášena výzva k předkládání 
žádostí.
 Další postup v přípravě 
projektu byl vázán na schválení 
dokumentů pro čerpání prostředků 
v rámci programovacího období 
2007 - 2013. V listopadu 2006 byl 
vládou schválen Regionální operační 
program regionu soudržnosti Střední 
Morava, kdy v rámci prioritní osy 3 
– cestovní ruch byla definována jedna
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z oblastí podpory 3.1 – Integrovaný 
rozvoj cestovního ruchu. Základním 
předpokladem pro čerpání těchto 
prostředků bylo vypracování dvou 
dokumentů, a to Integrované rozvojové 
strategie cestovního ruchu oblasti 
Luhačovicka a Integrovaného plánu 
rozvoje území Luhačovicka. Práce 
na těchto dokumentech probíhaly 
v období od února 2007 do února 
2008. Výsledkem tohoto dokumentu 
bylo rozhodnutí o čerpání prostředků 
alokovaných na rozvoj cestovního 
ruchu v oblasti Luhačovicka  
v oblasti veřejné sféry na projekty 
letního koupání v oblasti přehrady  
v Pozlovicích a projekt krytého koupání 
v centru Luhačovic.
 Duben 2008 – Regionální radou 
Střední Morava byla vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí o dotace v rámci 
prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1 pro 
projekty naplňující integrovaný plán 

rozvoje oblasti Luhačovicka.
 Duben – květen 2008 – proveden 
výběr zhotovitele dokumentace 
pro stavební povolení, tendrové 
dokumentace a autorského dozoru.  
V dokumentaci pro stavební povolení 
byl kladen důraz na snížení nákladů. 
Podle propočtu k dokumentaci pro 
územní rozhodnutí činily celkové 
náklady stavby 98 mil. Kč vč. DPH. 
Proto byly v této fázi projektu nerezové 
bazény nahrazeny betonovými bazény 
s fólií.
 Květen – září 2008 – vypracování 
dokumentace pro stavební povolení 
na základě smlouvy o dílo uzavřené 
s Ing. Lochmanem. Stavební 
povolení na stavební objekty kromě 
vodohospodářských děl bylo vydáno 
19. 11. 2008, na přeložky vody a 
kanalizace 19. 12. 2008.
 Červen 2008 – podání žádostí o 
dotace z ROP SM a ze státního rozpočtu 

na r. 2009. S Městem Luhačovice byla 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace 
na realizaci stavby ve výši 10 mil. Kč. 
Žádost o dotaci z ROP byla zamítnuta.
 Říjen 2008 – vyhlášena nová 
výzva RR k předkládání žádostí o 
dotace z ROP SM v rámci prioritní 
osy 3, oblasti podpory 3.1 pro projekty 
naplňující integrovaný plán rozvoje 
oblasti Luhačovicka
 Listopad 2008 – přepracování a 
podání žádosti o dotaci z ROP SM 
 Prosinec 2008 – leden 2009 – výběr 
zhotovitele díla. Smlouva na základě 
výsledků výběrového řízení uzavřena 
s firmou Rovina a. s., cena díla 57 mil.
Kč bez DPH.
 Únor 2009 – doručeno oznámení 
Rozhodnutí Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
Koupaliště u Luhačovické přehrady 
ve výši 34.483.136 Kč, max. 85 % 

celkových nákladů.
 Duben 2009 – plánované zahájení 
stavebních prací bylo odloženo  
s ohledem na nezajištěné financování
části stavby ve výši 15 mil. Kč ze 
státního rozpočtu. Byla zahájena 
jednání o změně projektu, zejména 
záměna materiálu bazénových těles z 
betonové vany s fólií na nerez. Změna 
projektu byla zpracována společností 
Hutní projekt Frýdek Místek a. s.
 Květen 2009 – dohoda o ukončení 
smlouvy o dílo se společností Rovina 
a. s. a rozhodnutí o provedení nového 
výběru zhotovitele
 Červen – srpen 2009 – výběrové 
řízení na zhotovitele stavby podle 
upravené projektové dokumentace, 
smlouva o dílo s Pozemním 
stavitelstvím Zlín a. s. uzavřena 12. 8. 
2009, cena díla – 49.987 tis. Kč bez 
DPH.
 Září 2009 – kompletace podkladů 

pro uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s RR SM, výběr technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP. 
Výkonem činností TDI a koordinátora 
BOZP pověřena firma IS Projekt, s. r.
o. Uherský Brod.
 Říjen 2009 – předání staveniště, 
zahájení stavebních prací. Podle 
harmonogramu prací je ukončení 
stavby včetně zkušebního provozu 
plánováno na 30. 6. 2010.
 Zprávy o průběhu výstavby 
můžete sledovat na infokanále a na 
www.pozlovice.cz.
 Tímto přehledem jsem Vám 
chtěla přiblížit naši práci na přípravě 
jednoho z nejzásadnějších projektů 
a věřím, že realizace významných 
investic vrátí Pozlovice na přední místa 
statistik nejnavštěvovanějších oblastí 
nejen Zlínského kraje.
 I tisková zpráva Ministerstva 
zemědělství ČR uveřejněná v první 

polovině prosince t. r. o schválení 
částky ve výši 137 mil. Kč na čištění 
přehrady je pro nás nadějí na dokončení 
komplexních opatření k návratu čisté 
vody do přehrady.
 Realizace tak rozsáhlých 
investic – odkanalizování obcí nad 
přehradou, odtěžení sedimentů ze dna 
Luhačovické přehrady, plánovaná 
revitalizace Luhačovického potoka a 
výstavba koupaliště – to je základním 
předpokladem pro odstranění slabých 
stránek definovaných ve výše
citovaném strategickém dokumentu. 
Uskutečnění těchto projektů je možno 
považovat za historický mezník  
v rozvoji cestovního ruchu a děkuji 
všem, kteří se o toto zasloužili. 
Bude jenom na nás, zda dokážeme 
poskytováním kvalitních služeb obstát 
ve stále silnější konkurenci turistických 
oblastí a přilákat co největší množství 
návštěvníků.
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Oddíl kopané
 Fotbalové sezóny plynou 
jako voda, a tak je tu opět čas na 
vyhodnocení činnosti oddílu kopané 
TJ Sokol Pozlovice, tentokrát za rok 
2009.
 Výkladní skříní každého 
fotbalového oddílu je vždy mužstvo 
mužů. Před začátkem podzimní části 
sezóny jsme chtěli odčinit loňský 
nepovedený podzim, kdy jsme získali 
pouhých 9 bodů, a to se mužstvu určitě 
povedlo – za stejné období jsme letos 
získali bodů 21 a s předehrávkou 
prvního jarního kola dokonce 24. 
Výsledkem toho je výborné třetí místo 
ve III. třídě. Nechceme však usnout 
na vavřínech a na špici tabulky se 
chceme pohybovat i nadále. Vrcholem 
podzimu bylo vítězství nad lídrem 
tabulky Vysokým Polem, který za 
celý podzim ztratil body pouze 
dvakrát, a taky vysoká výhra 8:0 nad 
mužstvem Vlachovic „B“, posílené o 
několik hráčů z „áčka“. Velký dík patří 
především trenérovi Petru Jordánovi, 
který mužstvo převzal v těžké situaci. 
Dokázal však soutěž s přehledem 
zachránit a nyní přivést mužstvo do 
horních pater tabulky. Poděkování 
patří i našim fanouškům, kteří za námi 
v hojném počtu cestují i na venkovní 
zápasy, takže si často i na hřišti soupeřů 
připadáme „jako doma“.
 Mužstvo dorostu působí pod 
vedením trenérů Zbyňka Tylčeho, 
Františka Pinkavy a vedoucího 
mužstva Josefa Bartončíka ml. Kádr 
prošel velkou obměnou a po podzimu 
obsadil v okresním přeboru nelichotivé 
poslední místo bez zisku jediného 
bodu. Chuť hráčů poprat se o lepší 
výsledky je však velká, a proto pevně 
věříme, že se jim povede ztrátu dohnat 
a zamezit tak pádu do nižší soutěže. 
 Úspěšný půlrok mají za sebou 
naši žáci. Letos jsme byli nalosováni 
do šestičlenné skupiny, ve které hrají 

mužstva navzájem 4x. Družstvo pod 
vedením trenéra Petra Moryse a Mirka 
Papouška ml. figuruje po podzimu na 
třetím místě. V oddíle působí i žáci 
mladší (tzv. přípravka), kteří hrají 
přátelská utkání se svými vrstevníky 
z okolních obcí. Tento fotbalový 
„potěr“ trénuje Michal Smolek. 
Vedení žáků spolu s rodiči žáků letos 
uspořádalo vydařený turnaj „O pohár 
místostarosty městyse“, hraného 
zvlášť pro starší a zvlášť pro mladší 
žáky. Tato novinka byla velmi kladně 

hodnocena zúčastněnými mužstvy 
z okolí. Přesto bychom rádi přivítali 
větší zájem některých rodičů našich 
žáků a dorostenců o pomoc v oddíle, 
kde jejich dítě tráví nemalou část svého 
volného času.
 Nesmíme zapomenout na 
oddíl starých pánů, vedený Emanem 
Čechem, kteří hrají převážně přátelská 
utkání a turnaje. Oddíl letos uspořádal 
již desátý ročník „Memoriálu 
Miroslava Horňáka“. Velkým oživením 
v letošním roce byl i turnaj uspořádaný 
v rámci akce „Pozlovice v pohybu“, 
kde se utkaly místní celky Podhradí, 

Řetechova, staří páni Pozlovic 
a neaktivní hráči z Pozlovic. Diváci tak 
mohli vidět některé místní „legendy“ 
opět na hřišti :-) 
 Kde najít informace o činnosti 
našich mužstev? Aktuální výsledky 
a tabulky vždy naleznete na www.
pozlovice.cz, ještě podrobnější 
informace pak získáte na stránkách 
TJ Sokola www.tjsokolpozlovice.cz. 
Díky Františku Stolaříkovi je potom 
na nástěnce u hřiště zmapován fotbal 
v celém našem regionu. Jarní část 
sezóny začne 4. dubna 2010.
 Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem členům, rodičům či ostatním 
fanouškům, kteří se jakoukoli formou 
podílejí na chodu kopané v Pozlovicích. 
Děkuji rovněž vedení TJ Sokola, 
Městysi Pozlovice, našim sponzorům 
za podporu v tomto roce a přeji všem 
našim občanům úspěšný rok 2010.

Ing. Jarmil Švadleňák

Oddíl stolního tenisu
 Oddíl stolního tenisu má 14 
dlouhodobě registrovaných členů: 10 
z Pozlovic, 1 z Podhradí, 1 z Ludkovic 
a 1 z Luhačovic. Tréninky probíhají 
pravidelně každou neděli dopoledne od 
10 do 12 hodin. Protože jsme odkázáni 
na tréninky v interiéru, tak jako jediní 
se scházíme v tělocvičně pravidelně 
každý týden i o prázdninách. Letos 
se celá budova Úřadu městyse 
Pozlovice rekonstruovala, tak jsme 
měli „nucenou pauzu“ zhruba tři 
měsíce. Tréninky jsme zahájili v říjnu. 
V průběhu listopadu tohoto roku 
zahájil souběžně činnost i druhý oddíl 
stolního tenisu. Schází se pod vedením 
Pavly Bednaříkové v neděli večer od 
18 do 20 hodin. 
 Oddíl stolního tenisu 
pravidelnou soutěž nehraje. V rámci 
tréninku proběhla letos na jaře dvě 
přátelská utkání s oddílem stolního 
tenisu při TJ Slovan Luhačovice, který 
hraje okresní soutěž. Dne 5. března 
jsme hostovali u nich a dosáhli jsme 
výsledku 7:11 v náš prospěch. Druhé 
utkání se uskutečnilo 13. června u nás 
a opět jsme zvítězili, nyní v poměru 
14:4.
 Na 31. prosince 2009 
připravujeme pro nejširší veřejnost 
již 4. ročník Silvestrovského turnaje 
ve stolním tenisu. Hraje se ve třech 
kategoriích: mládež, muži a ženy. 
Startovné:  nevýdělečná mládež 20 
Kč, dospělí 50 Kč. Na ceny pro vítěze 
podstatnou měrou přispívá Zlínský 
kraj. Všichni jsou srdečně zváni.

Ing. Petr Matulík

TJ Sokol Pozlovice

muži  - okresní soutěž III. tř. sk. „B“ 
 tabulka po podzimní části

1. Vysoké Pole 12 0 2 55:21 36

2. Luhačovice B 9 3 2 35:27 30

3. Pozlovice 7 3 4 37:16 24

4. Mirošov 6 5 3 28:25 23

5. Návojná 6 3 5 33:25 21

6. Štítná n.Vl. B 6 2 6 22:20 20

7. Drnovice 5 3 6 24:26 18

8. Biskupice 5 3 6 21:29 18

9. Šanov 3 5 6 21:30 14

10. Vlachovice B 3 3 8 20:37 12

11. Rokytnice 1 8 5 21:28 11

12. Smolina 3 2 9 21:29 11

13. Nevšová 7 4 3 30:22 10

14. Hř. Újezd 2 2 10 14:38 8
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TJ Sokol Pozlovice (pokračování ze str. 5)

Oddíl kuželek 
 Z důvodu nevyhovujícího 
stavu kuželny v areálu Golf 
v Pozlovicích nebyla zahájena letošní 
kuželkářská sezóna. Některá družstva, 
aby neztratila do příštího roku formu, 
hrají soutěž na kuželně v SC Radostova 
v Luhačovicích.
 Avšak oddíl kuželkářek 
TJ Sokol Pozlovice nelení. 
V lednu příštího roku připravujeme 
pro všechny fanoušky a příznivce 
kuželek turnaj, který se uskuteční ve 
zmiňované kuželně v Luhačovicích. 
Termín soutěže bude včas upřesněn, 
podrobnější informace ke sportovní 
akci naleznete v kabelové televizi.

Oddíl ženy
Členky oddílu si mohou vybrat cvičení 
s Renata Sękovou, která cvičí aerobik 
a bodystyling 2x týdně (v pondělí a 
ve čtvrtek) nebo cvičení s Lenkou 
Coufalíkovou 1x týdně (ve čtvrtek).
 Ve cvičení upřednostňujeme 
nové metody např. Pilates a využíváme 
moderní nářadí – činky, overbally nebo 
velké gymnastické míče, které jsou 
nejvíce oblíbeny.
 Od října 2009 posílila náš 
oddíl skupina 20 mladších žaček, které 
navštěvují břišní tance, pod vedením 
Andrey Bednaříkové. Setkávají se 1x 
týdně (v pondělí).
 Kromě celoročního cvičení 
využíváme cyklistickou stezku okolo 

přehrady k jízdě na kolech nebo 
na kolečkových bruslích. Některé 
členky se zúčastnily Slováckého běhu 
v Uherském Hradišti a Valašského 
orienťáku v Prostřední Bečvě. 
Cvičební sezónu před prázdninovým 
odpočinkem zakončujeme turnajem 
v kuželkách.

Volejbalový oddíl

 Volejbalový oddíl TJ Sokol Pozlovice, se skládá ze 
čtyř družstev: oddíl A - vedoucí Karel Bednařík, oddíl B - 
vedoucí Rosťa Kovařík, oddíl ženy - vedoucí Ája Hájková, 
oddíl žákyně - vedoucí Jaroslav Baláž, s celkovým počtem 
60 členů.
 Soutěž Krajský přebor Zlínského kraje hrají 
žákyně, které se v sezóně 2008 - 09  umístily na pěkném 
9. místě z 16 družstev.
 V    sezóně 2009 - 10 jsou naše děvčata ve složení:  
Balážová Lucka, Hájková Tereza, Coufalíková Karolína, 
Kolářová Kateřina, Kolářová Alena, Miškaříková Jana, 
Karhánková Michaela, Matulíková Petra, Tomášková 
Michaela, Bětíková Nikola, Šenovská Bára a další po 
podzimní části na pěkném 2. místě - viz.tabulka:   

 Chci poděkovat TJ Sokolu Pozlovice a rodičům za 
podporu při zajištění a přepravě hráček k zápasům, které 
naše děvčata musí odehrávat na cizích hřištích, protože naše 
tělocvična nevyhovuje soutěži této katerogie krajského 
přeboru. Tím bych v této souvislosti poděkoval Základní 
škole Luhačovice za možnost využití jejích zařízení 
tělocvičny a podporu, kterou našim dětem dávají. I přesto, 
že výhoda domácího prostředí nám není dána, výsledky
z mého pohledu jsou pro mě, jako trenéra, fantastické. Když 
si uvědomíme, že družstva, která máme ve skupině, trénují 
3 x až 4x týdně ve vyhovujících prostorách a za asistence 
trenérů, kteří se tomu věnují téměř profesionálně na 
sportovních školách, bych osobně poděkoval i samotným 
hráčkám za vzornou prezentaci naší TJ Sokol a Městyse 
Pozlovice. Oddíl žákyň se zúčastňuje i turnajů a sami 

pořádáme Velikonoční a Vánoční i za účasti rodičů, kteří 
mají zájem  i tímto způsobem podpořit své ratolesti, které 
rády předvedou svou hrou.
 Oddíly A, B a ženy se zúčastňují různých turnajů 
pořádaných převážně ve Zlínském kraji s různými 
úspěchy. Vztyčným turnajem, který pořádáme již tradičně 
na víceúčelovém hřišti u mateřské školky, je turnaj 
o putovní pohár místostarosty městyse Pozlovice, kterého se 
zúčastnilo 10 oddílů. Uspořádali jsme i další menší klubové 
turnaje - Velikonoční, Jarní, Podzimní a Novoroční.
 Oddíly volejbalu chtějí poděkovat i sponzorům, 
kteří se podíleli na zajištění a darech, bez kterých bychom 
těžko udrželi kvalitu a počet akcí, které jsme uspořádali 
v letošním roce. Poděkování si zaslouží i Městys Pozlovice, 
který se nesmírnou  měrou podílel na zajištění veškerých 
akcích pořádaných na území Pozlovic. Tyto akce byly 
podporovány i Zlínským krajem a Nadací Děti - kultura -  
sport Uherské Hradiště, kterým patří velké dík.
 Na závěr přeji všem občanům, kteří ať aktivně či 
jen svou účastí při akcích podpořili v letošním roce naše 
aktivity, hodně úspěchů, lásky, porozumění a především 
dobrého zdraví, jak o svátcích vánočních, tak v novém roce 
2010.

Jaroslav Baláž 
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1. TJ Nivnice 8 8 0 24:5 711:523 16

2. TJ Sokol Pozlovice 8 6 2 20:9 667:567 14

3. TJ Sl. Sl. Uh. Hradiště B 8 4 4 15:16 633:676 12

4. VC Kroměříž C 8 2 6 11:18 609:677 10

5. VSC Zlín B 8 0 8 2:24 462:638 8
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Odjezdy autobus ze zastávky Pozlovice, horní konec 
Platí od 13.12. 2009 

Pracovní dny
as odjezdu  omezení  jede do zastávky   pípoje na smr v zast.Luhaovice,aut.st. 

04:05   27  Zlín pes Doubravy  04:20 Val.Klobouky 
05:25     Luhaovice, Valaška  05:45 Zlín,  05:55 Brno, (5:45 vlak 14304)
06:23     Zlín pes Biskupice  06:40 Ostrava, 06:45 Brno (6:53 vlak 14306)
06:38   14  Luhaovice, Zahradní tvr 07:00 Slaviín, 07:20 Uherský Brod 
07:08   31  Luhaovice, provozovna  07:30 Zlín, 07:35 Kladná-Žilín  
07:31 Pozlovice,sted 14  Luhaovice, provozovna  (8:14 R702 Praha) 
07:53   31  Luhaovice, provozovna  08:15 Zlín, 08:30 Zlín (Val.Klobouky) 
08:50     Luhaovice, Zahradní tvr 09:10 Praha, 09:15 Uh. Brod, 09:15 Slaviín 
09:48     Luhaovice, Zahradní tvr 10:10 Zlín (Val.Klobouky), (10:14 Ex526)
11:08     Luhaovice, Zahradní tvr 11:30 Zlín, 11:30 Slaviín, (12:14 R704 Praha)
12:08     Luhaovice, provozovna  12:35 Zlín, 12:35  Uh.Brod, (12:41 vlak 14312)
13:04     Luhaovice, Zahradní tvr 13:25 Zlín, 13:30 Uh.Brod, 13:40 Slaviín 
14:12   27  Luhaovice, Valaška  14:30 Uh.Brod, 14:35 Zlín, (14:41 vlak 14314) 
14:37 Pozlovice,sted 14  Luhaovice, provozovna  14:50 Újezd, 15:00 Uh.Brod, 15:05 Zlín 
15:02   27  Zlín pes Doubravy  15:20 Slaviín, 15:25 Havíov, (15:43 vlak 14316)
16:13   27  Luhaovice, Zahradní tvr 16:30 Zlín, (16:41 vlak 14318)  
17:57   31  Luhaovice,aut.st.  18:15 Zlín,18:20 Bojkov,18:20 Uh.Brod,(18:14 R708)
18:30   27  Luhaovice,aut.st.  18:40 Slaviín, 18:45 Zlín (18:41 vlak 14320)
19:22   27  Luhaovice, Zahradní tvr 19:35 Zlín 
21:00   27  Zlín pes Doubravy  21:10 Slaviín, (21:13 vlak 14322) 
22:25   27  Luhaovice, provozovna 

Sobota
as odjezdu  omezení  jede do zastávky   pípoje na smr v zast. Luhaovice,aut.st. 

07:10   34  Luhaovice, Zahradní tvr 07:30 Brno, 07:30 Zlín, 07:50 Praha, (8:14 R702)
08:57   34  Luhaovice, Zahradní tvr 09:35 Zlín (Val. Klobouky) 
11:28     Luhaovice, Zahradní tvr (12:14 R704 Praha)  
13:00   34  Zlín pes Doubravy  13:20 Bojkovice 
13:40   23  Luhaovice, Zahradní tvr 14:10 Slaviín, (14:14 Ex528) 
15:00     Luhaovice,aut.st.  15:25 Praha, 15:25 Havíov, 15:30 Slaviín 
16:15   28  Luhaovice, Zahradní tvr 16:30 Zlín, (16:41 vlak 14318) 
17:22   28  Luhaovice, Zahradní tvr 17:52 Slaviín (Val.Klobouky),(18:14 R708 Olomouc)
18:22   28  Luhaovice, Zahradní tvr 18:50 Zlín, (18:41 vlak 14320)

Nedle
as odjezdu  omezení  jede do zastávky   pípoje na smr v zast. Luhaovice,aut.st. 

08:57   24  Luhaovice,aut.nádr.  09:20 Praha 
11:28   24  Luhaovice ,Zahradní tvr (12:14 R704 Praha)
13:15   28  Luhaovice, Zahradní tvr 13:25 Zlín 
15:00   24  Luhaovice,aut.st.  15:25 Havíov, 15:30 Slaviín, (16:15 R706 Praha)
16:15   28  Luhaovice, Zahradní tvr 16:30 Zlín, 16:40 Praha, (16:41 vlak 14318) 
17:22   28  Luhaovice, Zahradní tvr 17:40 Ostrava, 17:50 Zlín, (18:14 R708 Olomouc)
18:22   28  Luhaovice, Zahradní tvr 18:50 Zlín, (18:41 vlak 14320)

Vysvtlivky omezení  :
14 - nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
23 - nejede 26.12.                 28 -  nejede od 24.12. do 26.12. 
24 - nejede 24.12.    31  - nejede 31.12. 
27   - nejede od 28.12. do 31.12.  34  - nejede 26.12., 1.5., 8.5. 

Píjemnou cestu Vám peje SAD Vsetín a. s. 
SAD Vsetín a.s. 
provoz osobní dopravy    
Uherskobrodská 670  e-mail:  odlu@csadvs.cz
763 26  LUHAOVICE  www :   http://www.csadvs.cz



          O D J E Z D Y   A U T O B U S    
Odjezdy ze zastávky :  Luhaovice, autobusová stanice  

27   27 23  27   34   
 04:15 04:40 05:10 05:45 05:55 06:40 06:45 06:45 07:30 07:30 

18 31 25  23    27 34   17
BISKUPICE 08:00 08:15 08:20 08:35 10:00 10:25 10:40 10:40 11:30 12:25 

 31 14 34  31 14  27  46
 12:30 12:35 12:45 13:20 13:25 13:25 13:50 14:15 14:35 15:00 

27  30 14 24 31  37 34 27  27
 15:25 15:40 16:30 17:25 17:50 18:15 18:50 18:50       19:35     21:10 

  34 31 27 21
BOJKOVICE 06:10 10:00 13:20 13:50 15:40 15:40 

    34 23 47  66 47
   05:55 05:55 07:30 07:57 10:52 10:52 12:15 
 pes Uh.Brod, Uh.Hradišt 24 31  66 38 68
   13:00 15:00 15:25 16:00 16:40 16:40 
BRNO   31 39 24
 pes Zlín, Uh.Hradišt    14:05 14:05 17:50
  31 73 31 23 31 24 24 15
 pes Zlín, Kromíž    03:20 04:10 06:45 07:50 09:10 09:20 15:15 17:10 

  31 73 27  35 31 14 18
  03:20 04:10 04:20 05:55 06:40 06:45 07:00 07:35
  23  31 24 34  27 24
  07:50 08:30 09:10 09:20 09:35 10:10 12:15 12:35 
DOLNÍ LHOTA  27 14 31 39 10 24  27
  13:10 14:00 14:05 14:05 14:20 14:20 14:50 15:05
  27 62 27 24 10 31 72 27
  15:45 16:05 16:40 16:50 17:40 18:45 18:50 20:15 

29
HAVÍOV 15:25   pes Vsetín, Rožnov, Frýdlant, Frýdek-Místek 

HRADEC  12 11
KRÁLOVÉ 08:20 11:05 13:45 

31 73 31 23 31 24 12 24 15
KROMÍŽ 03:20 04:10 06:45 07:50 09:10 09:20 11:05 15:15 17:10 

 11
LIBEREC 08:20 13:45 pes Svitavy,Hoice,Jiín,Turnov 

13
LUENEC 10:35   pes Prievidzu, Zvolen 

12
MLADÁ BOLESLAV 11:05   pes Svitavy,Hoice,Jiín 

37  
NITRA 07:05                  pes Partizánské 

    11  
 pes Holešov, Perov 08:20 13:45  
OLOMOUC   12
 pes Kromíž, Prostjov 11:05 

35 10 24 10
OSTRAVA 06:40 14:20 14:20 17:40 pes Nový Jiín, Frýdek Místek 

 14 31  24,34  24  
 05:45 06:00 06:45 07:30 08:05 09:25 10:40 10:45 11:45 
PODHRADÍ   27  27 28 31 28 31
 12:40 13:45 14:40 15:20 15:50 16:40 17:35 17:55 19:05 

 34 14 31 14  24,34  
 05:45 05:50 06:00 06:45 07:01 07:30 08:05 08:30 09:25 

24   28,34 14  23  24
 10:40 10:45 11:45 11:50 12:15 12:40 13:05 13:45 14:05 
POZLOVICE 14 27 28  27  28 31 28
 14:07 14:40 15:20 15:20 15:50 16:40 16:40 17:35 17:55 

27 31 28 27
 18:15 19:05 19:10 22:15 

31 73 23 31 24 31 39 46 
PRAHA 03:20 04:10 07:50 09:10 09:20 14:05 14:05 15:00* 15:25

38 71 68
 16:40 16:40       16:40                        * - odjezd ze Zlína v 16,30 hod., linka 820225 

27 60 14  31 31 49 31 
 05:10 06:10 06:20 07:00 09:15 11:30 11:45 12:55 13:40 

35 27 27 31 24  34 66 31
SLAVIÍN 14:10 14:10 14:35 15:20 15:30 17:52 17:52 17:52 18:40 

31 40 24 66  
 20:40 21:10 21:10 21:55  

14 14 14 
ETECHOV 07:01 12:15 14:07 15:20 

37 13 62  
TRENÍN 07:05 10:35 10:40   

27  34 31 37 14 23 47 27
 04:55 05:55 05:55 06:00 07:05 07:20 07:39 07:57 09:15 
UHERSKÝ 23 62  66 47 25 31 24 27
BROD 10:40 10:40 10:52 10:52 12:15 12:30 12:35 13:00 13:30 

31 31  66 71 38 68 27 27
 14:30 15:00 15:25 16:00 16:40 16:40 16:40 18:20 22:10 

 34 23 47  66 47 24 31
UHERSKÉ 05:55 05:55 07:30 07:57 10:52 10:52 12:15 13:00 14:05 
HRADIŠT 39 31  66 71 38 68
 14:05 15:00 15:25 16:00 16:40 16:40 16:40 

27 14 18 23  34 31 27  
 04:20 07:00 07:35 07:50p 08:30p 09:35p 10:10p 12:15p   
ÚJEZD 24 14 27 27 27 24 31 72 27
 12:35p 14:00 14:50 15:45p 16:40p 16:50p 18:45p 18:50 20:15p 
      ( p – pestup v Dolní Lhot) 

27 35 18 23  34 31 49 27
 04:20 06:40p 07:35 07:50p 08:30p 09:35p 10:10p 11:45 12:15p 
VALAŠSKÉ 24  27 27 24  34 66 27
KLOBOUKY 12:35p 13:40 15:45p 16:40p 16:50p 17:52 17:52 17:52 20:15p 

31 24 66
 20:40 21:10 21:55   ( p – pestup v Dolní Lhot) 

35 24 10 29 10
VSETÍN 06:40 14:20 14:20 15:25 17:40 

27   27 23 27  34 31
 04:15 04:40 05:10 05:45 05:55 06:40 07:30 07:30 8:15 
ZLÍN 25 23 27 34  31 34 31 
pes Doubravy 08:20 08:35 10:40 10:40 11:30 12:35 13:20 13:25 13:25 

 46 27 30 14,21 34 37 27 27
 14:15 15:00 15:25 16:30 17:25 18:50 18:50 19:35 21:10 

31 73  31 18 23  31 24
 03:20 04:10 05:55 06:45 07:35p 07:50 08:30 09:10 09:20 
ZLÍN 34  27 24 27 31 39 27 27
pes Dolní Lhotu 09:35p 10:10 12:15p 12:35p 13:10 14:05 14:05 15:05 15:45 

62 27 24 31 27
 16:05 16:40p 16:50p 18:45 20:15 ( p – pestup v Dolní Lhot) 

  18   17  14 27
ZLÍN 06:45 06:45 08:00 10:00 10:25 12:25 12:30 13:50 14:35 
pes Ludkovice  24 31
 15:40 17:50 18:15 

31 73 23  31 24 12 11
ZLÍN 03:20 04:10 07:50 08:20 09:10 09:20 11:05 13:45
dálkové linky 31 39 46 24 62 15 24  

14:05 14:05 15:00* 15:15 16:05 17:10 17:50   

Odjezdy ze zastávky :Luhaovice, pošta
   34 23 47 66 47 31 66
 pes Uh.Brod, Uh.Hradišt 05:48 07:25 07:53 10:47 12:10 14:50 15:50 
   31 39 24
BRNO pes Zlín, Uh.Hradišt 14:09 14:09 17:53 
  31 73 31 23 31 24 24 15
                           pes Zlín, Kromíž 03:22 04:12 06:47 07:53 09:13 09:25 15:18 17:12 

  31 73 27  35 31 14 18
  03:22 04:12 04:21 05:57 06:43 06:47 07:02 07:38 
  23  31 24 34  27 24
  07:53 08:32 09:13 09:25 09:37 10:12 12:17 12:38 
DOLNÍ LHOTA  27 14 31 39 10 10 24 
  13:13 14:03 14:09 14:09 14:25 14:25 14:23 14:52 

27 27 62 27 24 10 31 72 27
 15:08 15:48 16:07 16:42 16:52 17:45 18:47 18:51 20:16 

29
HAVÍOV 15:27   pes Rožnov p. Rad., Frýdlant, Frýdek-Místek 

31 73 31 23 31 24 24 15
KROMÍŽ 03:22 04:12 06:47 07:53 09:13 09:25 15:18 17:12 

  11
LIBEREC 08:21 08:21 13:46 pes Olomouc,Svitavy,Hradec Králové,Jiín,Turnov 

37
NITRA 07:01   pes Trenín, Partizánské 

35 24 10 10 10
OSTRAVA 06:43 14:23 14:25 14:25 17:45 pes Nový Jiín, Frýdek-Místek 

31 73 23 31 24 31 39  
PRAHA 03:22 04:12 07:53 09:13 09:25 14:09 14:09  

 14 31  24,34  24  
 05:48 06:02 06:48 07:32 08:08 09:28 10:43 10:48 11:48 
PODHRADÍ   27  27 28 31 28 31
 12:44 13:48 14:43 15:22 15:53 16:43 17:38 17:58 19:08 

 34 14 31 14  24,34  
 05:48 05:52 06:02 06:48 07:03 07:32 08:08 08:33 09:28 

24   28,34 14  23  24
 10:43 10:48 11:48 11:53 12:17 12:44 13:09 13:48 14:08 
POZLOVICE 14 27  28 27  28 31 28
 14:11 14:43 15:22 15:23 15:53 16:43 16:43 17:38 17:58 

27 31 28 27
 18:17 19:08 19:13 22:18 

27 60 14  31 31 49 31 
 05:12 06:12 06:22 07:02 09:17 11:33 11:46 12:58 13:42 

35 27 27 31 24  34 66 31
SLAVIÍN 14:12 14:13 14:38 15:25 15:33 17:56 17:56 17:56 18:33 

31 40 24 66
 20:44 21:12 21:12 21:59 

14 14 14 
ETECHOV 07:03 12:17 14:11 15:22 

UHERSKÝ 34 37 23 47 66 47 31 66
BROD 05:48 07:01 07:25 07:53 10:47 12:10 14:50 15:50  

UHERSKÉ 34 23 47 66 47 31 39 31 66
HRADIŠT 05:48 07:25 07:53 10:47 12:10 14:09 14:09 14:50 15:50 

27 14 18 23  34 31 27  
 04:21 07:02 07:38 07:53p 08:32p 09:37p 10:12p 12:17p  
ÚJEZD 24 14 27 27 27 24 31 72 27
 12:38p 14:03 14:52 15:48p 16:42p 16:52p 18:47p 18:51 20:16p 
      ( p – pestup v Dolní Lhot) 

27 35 18 23  34 31 49 27
 04:21 06:43p 07:38 07:53p 08:32p 09:37p 10:12p 11:46 12:15p 
VALAŠSKÉ 24  27 27 24  34 66 27
KLOBOUKY 12:38p 13:42 15:48p 16:42p 16:52p 17:56 17:56 17:56 20:16p 

31 24 66
 20:44 21:12 21:59 
      ( p – pestup v Dolní Lhot) 

35 24 10 29
VSETÍN 06:43 14:23 14:25 15:27 

ZLÍN 27 27 34 31 34 27 30 27
pes Biskupice 04:13 06:34 10:35 12:28 13:11 15:17 16:25 21:09 

31 73  31 18 23  31 24
 03:22 04:12 05:57 06:47 07:38p 07:53 08:32 09:13 09:25 
ZLÍN 34  27 24 27 31 39 27 27
pes Dolní Lhotu 09:37p 10:12 12:17p 12:38p 13:13 14:09 14:09 15:08 15:48 

62 27 24 31 27
 16:07 16:42p 16:52p 18:47 20:16 (p – pestup v Dol. Lhot) 

31 73 23   31 24 11 31
ZLÍN 03:22 04:12 07:53 08:21 08:21 09:13 09:25 13:46 14:09
dálkové linky 39 24 62 15

14:09 15:18 16:07 17:12

platí od  13.12.2009  do  11.12.2010 
Vysvtlivky znaek 

 - jede v pracovní dny 10 - nejede  od 24.12. do  3.1.                     25 - nejede 1.5., 8.5. 
 - jede v nedli a ve státem uznané svátky 11  - nejede od 24.12. do 26.12., 1.5., 8.5.      27 - nejede od 28.12. do 31.12. 
 - jede v pondlí 12  - nejede od 23.12. do 2.1.                      28 - nejede od 24.12. do 26.12. 
 - jede v úterý 13  - nejede od 24.12. do 10.1.                     30 - nejede 24.12., 31.12.              
 - jede ve stedu 15 - nejede 26.12., 1.5., 8.5.                            31 - nejede 31.12.
 - jede ve tvrtek 29 - nejede od 24.12. do 25.12., 1.1.               34 - nejede 26.12., 1.5.,8.5. 
 - jede v pátek                                                                          21 - jede od 28.12. do 30.12.                     35 - nejede od 24.12. do 1.1. 
 - jede v sobotu 23 - nejede 26.12. 
 - jede v nedli 24 - nejede 24.12. 
  
14  - nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.                      
17  - jede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
18  - jede od 23.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
19  - jede od 23.12. do 30.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
37 - jede také 5.4., 5.7., 17.11.         
38  - nejede 25.12., 1.1., 30.4., 7.5.
39 - jede také 1.1., 5.4., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., nejede 4.7.  
40  - nejede 26.12., od 28.12. do 31.12., 1.5., 8.5.         
46  - nejede od 24.12. do 2.1., 31.1., 4.4., 1.5., 8.5., od 4.7. do 29.8., 26.9., 29.9., 28.10., 17.11.
47 - jede také 28.1., nejede 25.12., 1.1., 29.1., 5.3., 2.4., od 2.7. do 27.8., 29.10.
49  - jede také 6.4., 29.9., nejede 21.12., 28.12., 1.3., 5.4., od 28.6. do 30.8., 27.9.  
60  - nejede 24.12., 1.5., 8.5., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.  
62  - jede také 25.12., 26.12, 1.1., 5.4., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.  
66  - jede také 5.4., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., nejede 4.4., 4.7.  
68  - jede jen 25.12., 5.4., 4.7., 5.7.
71  - jede také 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., nejede 4.7. 
72  - jede také 5.4., 6.7., nejede 4.4., 6.7., 26.9. 
73  - nejede 26.12., 3.4., 1.5., 8.5., od 3.7. do 28.8., 25.9.  

INFORMACE O ODJEZDECH  AUTOBUS : 577 134 395, 577 131 029, 577 131 030 
Pedprodej místenek na dálkové a mezinárodní linky (AMS) : LUHAinfo  : tel.  577 133 980

Píjemnou cestu Vám peje SAD Vsetín a.s. 

SAD Vsetín a.s. 
provoz osobní dopravy 
Uherskobrodská 670 
763 26  LUHAOVICE 
e-mail:  odlu@csadvs.cz 
www :   http://www.csadvs.cz 
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ČSŽ Marta Vlková

Píseň pokročilých penzistů Ing. Lubomír Pásek, Ostrava

Čarodějnický zájezd
 Je 2. října, účastníci zájezdu 
vzhlíží k obloze a mají jen jednu 
otázku: „Jak se nám zájezd vydaří? 
Zmokneme?“ O půl šesté ráno se ale 
těžko pozná, co sluníčko zamýšlí.  
V autobuse byla od rána skvělá nálada. 
Ája má narozeniny! My máme přání 
jediný, aby zdravá a šťastná byla. 
Ihned jsme se rozezpívali:

Zas na výlet jedeme, haťapaťa
slivovičku vezeme.

Tentokrát na západ,
nové kraje poznávat.

Dnes nás čeká Primátor, haťapaťa
zítra zdoláme Broumov.

V neděli Adršpach,
zvládneme vše bez obav.

 A taky, že ano. Prožili jsme 
gurmánské zážitky s produkty Pivovaru 
Náchod zn. Primátor a degustovali 
více než 10 druhů speciálních piv – 
Weizenbier i 13, 16, 21 a 24 stupňová 
piva. V Náchodě jsme se ubytovali. 
Večerní bowling na konci města byl 
jako orientační závod. Kdo ho našel 
(a bylo nás hodně), ten si i zahrál. Po 
návratu jsme při kytaře pěli písně do 
ranního kuropění. 
 Druhý den v Broumovských 
skalách, úžasné.Všichni jsme prolézali 

štěrbinami ve skalách s obavou: 
„Projdu? Neprojdu? Sfouknu se!“ 
Všichni si hráli na hada a prošli. Byl 
to hezký zážitek. Den jsme zakončili  
v polském akvaparku Kudowa Zdroj. Je 
to malé lázeňské městečko, které jsme 
si prohlédli a nakonec svá  unavená 
těla ve vodě nechali hezky zrelaxovat.
Třetí den nás čekal Adršpach. Jedeme 
do neznáma, nikdo z nás to tam nezná. 
Trasa byla náročná. Skalní útesy  
v různých výjevech se na nás jen dívaly 
a my zkoumali, zda je opravdu vidíme. 
Představivost byla nutná.
 Prožili jsme krásné podzimní 
dny se spoustou zážitků a hlavní 
organizátorce zájezdu Vlaďce Janíkové 
móóóc děkujeme. Nazdar sláva výletu, 
nezmokli jsme !!! 

Výstavka ručních prací  
v Pozlovicích

Naší další akcí v programu 
bylo pořádání výstavky ručních 
prací u příležitosti 50. výročí 
úmrtí našeho rodáka profesora 
a etnografa Ant. Václavíka. Pro 
výstavku jsme si jako vhodný 
prostor vybraly volnou třídu  
v opravené mateřské škole. 
Naše představy byly různé. 
Nejprve jsme sháněly, co 
vlastně budeme vystavovat. 
Výrobků se sešlo tak akorát, 

byly rozmanité a hezky nám vše 
doplnila paní Eva Janíková roz. Machů 
svými kroji, které se svou babičkou 
sama zhotovila.
 Chtěly jsme, aby tuto 
výstavku zhlédlo co nejvíce lidí. Pro 
přilákání co nejširší veřejnosti jsme se 
rozhodly výstavku doplnit o kurzy pro 
veřejnost:
 kurz zhotovení podzimních 
dekorací
 kurz výroby růžiček z javorového 
listí a skládání vánočních hvězdiček

 kurz drátkování
  kurz Decoupage
 K oživení, prohlédnutí 
a zavzpomínání bylo k dispozici 
několik kronik.Všichni návštěvníci 
byli pohoštěni kávou, čajem a děvčata 
upekla nějaké dobroty. Při slavnostní 
vernisáži se výrobky tak líbily, že byl 
zájem i o jejich koupi. Samy jsme 
mile překvapeny úspěchem výstavky i 
kurzů. Vypovídá o tom kniha návštěv a 
jejich pochvalné články.
 Všem občanům, kteří poskytli 
na tuto výstavku své rukodělné 
výrobky, děkujeme. Bez nich bychom 
tuto výstavku nemohly uskutečnit.
 Další  akce –  Sbírka 
dioptrických brýlí pro Afriku. Všem 
děkujeme, kteří přinesli své nepotřebné 
brýle.
 O výrobu řetězů na vánoční 
strom se letos postarala Ája Hájková  
s dětmi z Pozlovic. Vánoční punčování 
u stromečku patří již k naší tradici. 
Vánočně se naladíme na charitativním 
koncertě, který pořádá LD Miramare. 
Výdělek z této akce bude věnován 
dětem.
 Když ne jindy, je teď chvíle 
jediná, kdy sejít se má celá rodina.
Někdy to ale nejde a pak stačí maličko, 
poslat milé přáníčko. 
 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE, 
DO NOVÉHO ROKU VYKROČTE VŠICHNI 
TOU SPRÁVNOU NOHOU !

Vypijme tu půlku zvolna,
než přejdeme na vodu,

sešli jsme se spolu znova
z relaxačních důvodů.

Zkoumáme a konstatujem,
ač je nám to nemilo,

za ty roky, co se známe,
jak hodně se změnilo.

Tomu vzali slepák, žlučník
a té zase dělohu.

Ti tři chytli na ledviny,
pět jich pajdá na nohu.

Máme brýle, nejmíň dvoje,
z porcelánu protézu,

v uších vatu, v kyčlích nerez,
na zápěstí ortézu.

Nechceme už šperky, prachy,
nechceme už akcie,

mřeli bychom asi strachy,
že nás někdo zabije.

Asi už fakt nejsme mladí,
přemáhá nás únava,

když skleróza hodně řádí,
depka s námi zamává!

Přibyla nám kila vrásky
a ubyly radosti,

prořídly nám zuby, vlásky,
došlo už i na kosti.

Sedíme už doma klidně,
prostě jak kus pařezu,

svaly měknou, páteř tuhne,
radši nikam nelezu.

V plících píská, v uších hučí
a občas pšouk uniká,

v kloubech vrže, v břiše kručí,
to je pěkná muzika!

Nebudem si výlet kazit,
zvolejme jak jeden muž,

neztrácejme klid a humor,
nezoufejme, bude hůř!

Víme dobře – nepomůže
naříkat a bědovat,

ještě přece zbylo hodně,
z čeho se lze radovat.

Ještě jsme tu, ještě žijem,
hřejem se na sluníčku,

s chutí jíme, s chutí pijem,
tak zpívejme písničku.
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SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel  SDH

 Teploty, které se stěží dostávají 
pod bod mrazu a nikde ani památky 
po sněhu, jakoby ani nenaznačovaly 
blížící se Vánoce.  A tak, jak se chýlí ke 
konci rok 2009, končí s ním i pětileté 
volební období stávajícího výboru 
SDH Pozlovice, který ukončí svoji 
činnost na výroční valné hromadě  
a následně si členové sboru vyberou 
nové zástupce do výboru na dalších 
pět let. 
 S podzimem skončily také 
všechny soutěže a členové sboru 
se opět po roce sjeli do Lešné  
u Zlína na paintballové zápolení  
v členitém prostředí poblíž zoologické 

zahrady. Toto „odreagování“ zároveň 
odstartovalo podzimní pauzu, 
kterou ukončilo koncem listopadu 
rozsvěcování vánočního stromu. Od 
této chvíle se opět dostáváme do 
příprav kulturních akcí, rozbíhající se 
nedlouho po novém roce.
 Pro činnost jednotky bylo 
podzimní období 
taktéž klidnější. 
Kromě příprav a 
provedení STK 
na cisterně vyjela 
jednotka pouze 
jednou. Stalo se 
tak 20. listopadu  

v 9:51 hod., 
kdy byla 
j e d n o t k a 
v y s l á n a 
operačním střediskem na záchranu 
zavalené osoby ve výkopu nad 
Luhačovicemi. Naštěstí se jednalo 
pouze o plánované cvičení  
s vyproštěním zasypané figuríny,ale
i tak se členové všech přítomných 
jednotek při vykopávání zapotili. 
Podařilo se současně rozšířit 

technické vybavení jednotky o dva 
důležité agregáty – motorovou pilu  
a plovoucí čerpadlo.  
A co nás čeká a nemine v nejbližší 
době?  Hned 19. prosince od 18. hodin 
proběhne na hasičské zbrojnici již 
výše zmíněná výroční členská schůze 
včetně volby nového výboru. Nedlouho 

po změně 
letopočtu se ve 
víceúčelovém 
sále úřadu 
m ě s t y s e 
u s k u t e č n í 
dne 16. ledna 
Hasičský ples, 
který bude 
otevírat místní 
p l e s o v o u 
sezónu. A za 

další měsíc se v sobotu 13. února vydá 
do ulic tradiční fašankový průvod.
  Závěrem tohoto článku 
bych rád popřál všem spoluobčanům 
co nejpříjemnější prožití vánočních 
svátků, hodně Božího požehnání  
a vykročení do roku 2010 tou správnou 
nohou.

Užovka stromová – had hospodáříček Mojmír Vlašín

 Málokterý region se může pochlubit takovou 
vzácností.  Pouze na třech místech v ČR žije vzácná, kriticky 
ohrožená užovka stromová.  Setkat se s ní můžete  v Poohří, 
v Podyjí a v Bílých  Karpatech. Požívá 
ochrany nejen v České republice, ale je 
chráněná i směrnicí Evropské unie.
 Užovka stromová hrála velkou 
roli v mytologii. Podle pověsti z r. 293 
př. n. l. zasáhla starověký Řím velká 
epidemie neznámé nemoci. Zahnal 
ji římský bůh lékařství Aesculap, 
který přišel právě v podobě tohoto 
hada. Římané užovkám z vděčnosti 
postavili chrámy a začali je v nich 
chovat. Aesculapova hůl s jednou či  
dvěma ovinutými užovkami je od těch 
dob symbolem lékařů i farmaceutů.  
V některých oblastech se věří, že tento 
had přináší štěstí tomu domu, kde se 
usadí. Říká se mu had hospodáříček.
 Výskyt této užovky na Moravě navazuje na 
karpatská pohoří na Slovensku. Například v oblasti  Žítková 
se rozprostírají sečením udržované louky s prameništními 
mokřady a minerální prameny. Užovka stromová byla 
potvrzena roku 1984 vůbec poprvé v Bílých Karpatech.  
Také na jiných  místech mnoho starousedlíků, ale i chalupářů 
tuto užovku zná, a nijak se jí neobávají, dokonce o ni i 
pečují.  Bez jejich znalostí ji  v takových místech neobjeví 
ani zkušený zoolog.  

 Pro existenci populace těchto užovek  je nezbytné 
místo ke kladení vajec. Původně  k tomuto účelu využívaly 
především stromové dutiny vyplněné trouchem, v současné 

době jsou jako líhniště vajíček často 
vyhledávány kupy tlejícího materiálu 
(např. hnojiště, komposty). Důležitou 
součástí biotopu je i vhodné zimoviště. 
Někdy tak bývají využívána i místa, 
kde jsou v letním období kladena 
vajíčka, jindy zimují ve starých 
sklepích, skalních štěrbinách apod.
 „Stromovky“ sleduji ve spolupráci 
se Správou CHKO Bílé Karpaty už 
od roku 1984, kdy se mi podařilo 
poprvé průkazně doložit jejich výskyt 
na moravské straně. Za ta léta jsem 
shromáždil celou řadu údajů, ale pořád 
ještě spousta informací chybí. Nyní 
je jasné, že tento had je  přítomen 
ve Zlínském kraji i mimo hranice 

CHKO. Pomozte mi ho hledat! Ptáte se jak? Pomůže mi 
každý údaj s fotografií hada, označený datem a místem. 
V dnešní době elektronických medií je nejlepší digitální foto 
poslat  e-mailem. Pokud naleznete svlečku hada (takovou tu 
košilku, kterou hadi několikrát ročně svlíkají), pošlete mi ji 
i s datem a místem nálezu klasickou poštou. Za jakékoliv 
spolehlivé informace předem děkuji.
 Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00,  
Brno, 542 422 755, mojmir.vlasin@veronica.cz
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Odmítaný řepkový med - vzácný lék Oldřich Matulík

 Každý druhý rok pořádá 
Okresní výbor včelařů ve Zlíně 
Včelařskou akademii, na kterou zve 
přednášející znalé nejen v oboru 
včelařství ale i ve zdravotnictví. MUDr. 
Jiří Brožek, včelař a velmi zkušený 
lékař, zaujal svou přednáškou téměř 
500 účastníků tím, jak využít včelích 
produktů pro lidské zdraví. Mimo jiné 
se zaměřil na pyl zpracovaný včelami v 
úle, který nazval včelí chléb, neboť jen 
včela v úle umí přinesený pyl uložit, 
proslinit přinesenou látkou posbíranou 
z pestíků květů, aby vzklíčil. Naklíčený 
pyl je ve včelím úle potravou pro 
mladý včelí plod. Včelám odebíraný 
pyl pomocí mřížek bez zpracování 
včel je na léčení neúčinný a omezuje 
včelstvo v rozvoji. Uvedený lékař se v 
přednášce zaměřil na své zkušenosti na 
odstranění nádoru v tlustém střevě bez 
operace pomocí naklíčeného včelího 
pylu, který po požití se dostane do 
tlustého střeva, tam proroste nádorem 
a oddělí nádor od pohyblivého střeva, 
který opouští tlusté střevo bez dalších 
potíží. To platí i pro hemeroidy.

 Otázkou je, kolik je potřeba 
naklíčeného pylu na odstranění 
nádoru a jak jej získat. Uvedený lékař 
poukazuje na rozkvetlou řepku, z níž 
včely donášejí velké množství pylu, 
který ukládají do buněk, zpracují a 
zalévají medem. Při vytáčení medu 
se vakuem vysávají buňky pylu, které 
se v medometu rozbíjí. Uvedený 
med obsahuje něco málo řepkového 
oleje a ten brání, aby pyl vystoupil na 
povrch z medu. Taktéž med stočený ve 
sklenici je zakalený, což 
způsobuje velké množství 
pylu, a proto je zákazníky 
odmítán. Taky dříve tuhne. 
Řepkový med na léčení 
se nesmí teplem ztekutit, 
zničila by se klíčivost 
pylu. Proto se na léčení med odebírá 
ze sklenice škrábáním, a to vrchovatou 
malou lžičkou třikrát denně a vždy 
zapít tři hlty vychlazenou vodou 
pro vyvolání řídké stolice. Doba 
užívání - až do ukončení krvavé 
stolice. Odstranění potíží s hemeroidy 
trvá devět dnů.

 Na masáže uvedený med lze 
použít jen u lidí s nevodivou kůží 
pracující v uranových dolech.
 Získané zkušenosti na IV. 
Včelařské akademii jsem využil v 
praxi. Při prodeji medu se někteří 
zákazníci svěřili se svými zdravotními 
potížemi, nabídl jsem jim radu a dodal 
potřebné množství pylu (včelí chléb) a 
pak všichni hlásili úspěch. Hemeroidy 
jsou nepříjemná zdravotní potíž, se 
kterou se postižení neradi svěřují, 

avšak je to začátek nádoru 
ve tlustém střevu.
 Uvedené zdravotní 
potíže se projevují u lidí, kteří 
jsou dlouhodobě vystaveni 
magnetickému záření 
geopatogenní zóny,  v bytě

na pracovišti a též v silném 
elektromagnetickém poli. Na vychýlení 
záření geopatogenní zóny mimo dům 
byl uveden návod v měsíčníku Bio 
č. 7/ 2008 na straně 21. Zdravotní potíže 
vyvolané blízkým radiotelefonním 
vysílačem je nutné odstranit pomocí 
osobního kapesního bio rezonátoru.

 Co všechno se člověku vybaví, když se řekne slovo 
Vánoce. Většina dětských očí se rozzáří, rodiče zatouží po 
pokoji a rodinné pohodě a starší začnou vzpomínat.
 Boží cesta 
za člověkem a 
pozvednutí člověka 
k Bohu, to je smysl 
Vánoc. Advent je 
pro křesťany dobou 
očekávání a Vánoce 
dobou přijetí Dítěte. 
A záleží na každém 
z nás, kolik toho 
z bohatství, které 
přináší, dokážeme přijmout, nakolik tomuto Dítěti dovolíme 
zaujmout místo v našem životě.
 Nezapomeňme: „Přichází k nám něco nesmírně 
krásného, něžně a tichounce, jakoby po špičkách...“
 Ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje 
lidská srdce. I lidé bez vyhraněné víry, pro které betlémský 
příběh nemá hlubší obsah, slaví vánoční svátky a uvažují, 
kam by mohli vyslat nějaký paprsek radosti. Jakoby 
navzdory chladné roční době o Vánocích procházel celou 
zemí teplý proud lásky. Svátky lásky a radosti. To je přes 
všechnu profanaci reklam hvězda, za kterou se lidé snaží 
jít. Pro křesťana však vede hvězda dál než k rozsvícenému 
stromečku a bohatému stolu. Vede až k jeslím s dítětem, 
které přináší pokoj. Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi, pokoj 
se sebou samým v sobě samém. A takový pokoj vám všem 
upřímně přejeme.

Vánoční zamyšlení

Čt 24.12. Štědrý den 15.30 - pro děti
24.00 - Půlnoční

Pá 25.12. Boží hod vánoční 8.00 10.00
15.00 - živý Betlém

So 26.12. sv. Štěpán 8.00 10.00
Ne 27.12. Svátek sv. Rodiny 8.00 10.00
Po 28.12. 17.00
St 30.12. 17.00

Čt 31.12. sv. Silvestra 17.30 - poděkování 
za uplynulý rok 

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

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2010 

Iva Garguláková Hlavní 6 70 let 
Jana Belhová Nivy 229 70 let 
Anežka Čmeláková Hlavní 62 70 let 
Marie Kolaříková Hlavní 53 70 let 
Jaromír Kolář Leoše Janáčka 131 75 let 
Marie Kolářová Podhradská 233 75 let 
Marie Semelová Za Potokem 9 81 let 
Ladislav Barvík Ludkovická 375 81 let 
Jaromír Malaník K Přehradě 38 82 let 
Jarmila Zábojníková Pod Větrníkem 93 82 let 
Josef Bernátek Leoše Janáčka 123 84 let 
Anežka Coufalíková Hlavní 214 86 let 

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 

Tomáš Bednařík                                  Hlavní 223 
Kateřina Melicharová                              Za Potokem 9 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  
 

Sňatky
Hana Koubková a Miroslav Malaník               Ludkovická 374 
Lenka Jančeková a Aleš Bartončík            Podhradská 320 
Dominika Mičánková a Jan Majer             Podhradská 118 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

 
Naše řady opustili 

 
Aloisie Matulíková Hlavní 94 88 let 
Františka Kanioková Pozlovice 74 95 let 
Helena Valášková Na Příkopě 330 66 let 
Jiřinka Běhalová Leoše Janáčka 122 86 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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 – pásmo dětí z Doubrav 
○  26. prosince 
  Štěpánský běh a pochod 
●  16. ledna 
  Hasičský ples 
○  22. ledna 
  Školní ples 
●  24. ledna 
  Dětský karneval 
○  30. ledna 
  Sportovní ples 
●  13. února - Fašankový průvod 

Kulturní akce

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

na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002 

 Na stránkách Moravského zemského 
archivu (www.mza.cz) jsou zveřejněny 
matriky narozených, oddaných  
a zemřelých obce Pozlovice od  
r. 1641 - 1909. Kdo by se chtěl seznámit  
s historoii svých rodů, má možnost  
v  pohodlí domova bádat. 

Termíny svozu komunálního odpadu v městysi Pozlovice v roce 2010

1. pololetí 2. pololetí
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8.4.
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7.7.

14
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6.10.
14.4. 14.7.

27.1. + PET
21.4. 21.7.

20.10.
27.10.

28.4. + PET 28.7. + PET PET

10.2.
5.5. 4.8.

3.11.
12.5. 11.8.

24.2. + PET
19.5. 18.8.

17.11.
24.11.

26.5. + PET 25.8. + PET PET

10.3.
2.6. 1.9.

1.12.
9.6. 8.9.

24.3.
31.3. 16.6. 15.9.

15.12.
PET 23.6. 22.9.

- probíhá pouze 
svoz PET lahví

30.6. + PET 29.9. + PET
29.12. + PET

 Zastupitestvo Městyse Pozlovice vydalo obecně 
závaznou vyhlášku městyse Pozlovice č. 3/2009, kterou 
se mění sazba poplatku z  ubytovací kapacity na 6,- Kč za 
každé využité lůžko a den. Stejná obecně závazná vyhláška 

byla přijata i v Luhačovicích.
 Z navýšeného příjmu rozpočtu městyse díky této 
změně poplatku budou kryty mimo jiné i investiční náklady 
na realizaci stavby „Koupaliště u Luhačovické přehrady“. 

Ludmila ŠevčíkováMístní poplatky - ubytovací kapacita


