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Vážení občané,
poslední čtvrtletí roku je kromě Vánoc 
charakteristické tím, že se ohlížíme zpět a 
hodnotíme uplynulý rok a současně spřádáme 
plány na rok přicházející. Koloběh života...  
V životě městyse jsou takovým zlomovým obdobím 
vždy volby do zastupitelstva. Děkuji všem, kteří 
jste věnovali čas hodnocení uplynulých čtyř let a 
plánům prezentovaným jednotlivými volebními 
stranami ve volebních programech na následující 
čtyřleté období, přišli k volbám a vyjádřili svým 
hlasem názor na věci veřejné. Na základě výsledku 
povolebních jednání jsem byla zvolena do čela 
Pozlovic. Děkuji Vám za podporu a věřím, že 
se mně společně s kolegy z úřadu i zastupitelstva 
podaří naplnit naše plány. 
 Pro rok 2011 to bude hlavně vybudování 
odpadového centra v prostoru hospodářského dvora, 
kde kromě zázemí pro pracovníky Služeb městyse 
Pozlovice, s. r. o. bude sklad techniky s kotelnou 
na spalování dřevěných odpadů. Část plochy 
bude určena pro kompostování, část pro uložení 
kontejnerů. Konečně budeme moci naplnit náš slib 
a za 10 % ceny Vám do domácností poskytnout 
kompostéry. V současné době dokončujeme 
dokumentaci pro stavební povolení a další podklady 
pro výběr zhotovitele díla a uvolnění finančních 
prostředků z Operačního programu životní 
prostředí. Druhou větší akcí bude sanace sesuvu 
v ul. Ludkovická, kde zahájení stavby plánujeme 
na 1. dubna, ukončení do 30. června t. r. Třetí  

z významných stavebních akcí, která bude na 
našem území probíhat, je čistění přehrady. V těchto 
dnech jednáme s firmami, které se budou na našem 
území pohybovat, o rozsahu užívání komunikací a 
zejména o opatřeních, která budou minimalizovat 
dopady na Vás, občany Pozlovic, hosty rekreačních 
zařízení a taky na majetek dotčený stavbou. Jednání 
jsou hodně komplikovaná a bohužel se nevyhneme 
všem negativním jevům, které s sebou tak rozsáhlé 
dílo nese. Přesto považujeme realizaci odstranění 
sedimentů za jedno z velmi důležitých opatření, 
které nám může vrátit přehradu bez sinic, s vodou 
vhodnou ke koupání. Dosavadní harmonogram 
hovoří o dokončení hlavních prací k 30. 6. 2011 
za předpokladu, že se nevyskytnou mimořádné 
klimatické podmínky, které zabrání realizaci prací.
 Je sice zima, Vánoce přede dveřmi, a já píši 
o koupání... Vrátím se tedy k současnosti. Věřím, že 
podle Vašeho harmonogramu předvánočních prací 
stíháte vše bez problémů, Vaše domácnosti již voní 
cukrovím a že Vám vyjde i čas na tradiční adventní 
zvyky v kruhu rodiny a přátel. Vánoční čas je rovněž 
spojen se setkáváním při tradičních akcích. Snad si 
ze široké nabídky v Pozlovicích vyberete kulturu či 
sport a budu ráda, pokud se na těchto akcích s Vámi 
setkám. Přesto Vám již dnes na tomto místě přeji 
pevné zdraví, pohodu a klid ve vašich rodinách i 
společenstvích, která Vás provázejí Vaším životem. 
Hezké Vánoce a šťastný nový rok!

Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse
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Ing. Olga TkáčováSesuv v ulici Podhradská

 Sesuvy půdy na našem území jsou velkým 
problémem při zakládání staveb. Komplikace nám způsobují 
i u komunikací v posledních dvou letech na ul. Ludkovická 
a Podhradská. Jejich sanace je velmi nákladná, a proto jsme 
rádi, že Zlínský kraj nám pomáhá s projektovou přípravou.
 V ul. Ludkovická je to projekt na pilotovou stěnu, v 
ul. Podhradská projekt na opěrnou stěnu. Na projekt opěrné 
zdi byla z rozpočtu Zlínského kraje na r. 2010 poskytnuta 
částka ve výši 228 tis. Kč. Naší snahou bude získat na 

realizaci stavby prostředky 
z Operačního programu 
životní prostředí.

Členové Rady, výborů a komisí městyse Pozlovice 2010 - 2014
RADA MĚSTYSE 
Ing. Josef Hampl 

Ing. Stanislav Jurák 
Ing. Miroslav Papoušek 

Ing. Olga Tkáčová 
Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D.   

 
VÝBOR FINANČNÍ

předseda:
Ing. Petr Matulík  

členové: 
 Renata Hanáková 
Karla Kolaříková 
Mgr. Milan Masař 
Alena Tomaiová

VÝBOR KONTROLNÍ 
předeseda:

František Zábojník  
členové: 

Petr Coufalík 
Roman Hlavička 

Václav Sedlář 
Zdeněk Tomášek

KOMISE STAVEBNÍ  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

předseda:
Ing. Stanislav Jurák 

členové: 
Václav Hamouz 
Zdeněk Hasoň 
Jaromír Kolář 

Ing. Daniel Remeš, Ph.D. 
Ing. Ivan Tomášek 

Petr Varaďa 
Josef Záhorovský

KOMISE KULTURNÍ  
předseda:

Mgr. Jarmila Hájková 
členové: 

Lenka Bednaříková 
Marie Bětíková 

Ing. Bronislava Coufalíková 
Iva Garguláková 

Kateřina Hamouzová 
Marie Juráková 

Karla Kolaříková 
Anna Maňasová 

Bc. Renata Michálková 
Marcela Pinďáková 
Ludmila Ševčíková 

Vlasta Šibalová 
Pavla Šůstková
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Mgr. Hana Lukácsová, ČSÚSčítání lidu, domů a bytů 2011 
 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) se stalo 
v posledním čtvrtletí t. r. stále diskutovanějším tématem ve 
sdělovacích prostředcích.  
 Co to „sčítání“ vlastně je? Jedná se o historicky 
nejstarší statistickou akci vůbec, jejímž cílem je sečíst 
veškeré obyvatelstvo, domy a byty. Na našem území se 
první soupisy obyvatel konaly již ve středověku, kdy byly 
prováděny k vojenským a daňovým účelům a zpočátku tedy 
zahrnovaly pouze část populace (muže schopné vojenské 
služby, majetné obyvatelstvo…). V roce 1753 
vydala Marie Terezie patent, který nařizoval, 
aby sčítání bylo prováděno každoročně. V 
následujícím roce se uskutečnilo sčítání poprvé 
současně a jednotně na celém území soustátí – jednalo se 
o ojedinělou akci svého druhu v Evropě. Za první moderní 
sčítání je označováno to, které proběhlo v roce 1857 – 
poprvé se uskutečnilo k jednomu dni. Od tohoto období 
byl census prováděn zhruba každých deset let. Od rozpadu 
Rakouska-Uherska organizuje sčítání Státní statistický 
úřad, dnes Český statistický úřad. Jediné sčítání, které se 
v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 
1940 kvůli 2. světové válce. 
 V roce 2011 nás, obyvatele České republiky, ale 
i ostatní členské státy Evropské unie, po deseti letech 
čeká další akce tohoto druhu. Rozhodným okamžikem, 

ke kterému budeme vyplňovat formuláře, bude půlnoc 
z 25. na 26. března. Pracovníci České pošty (sčítací 
komisaři) budou již před tímto datem do našich domácností 
distribuovat sčítací list osoby, domovní a bytový list. 
Vyplněné formuláře můžeme odevzdat několika způsoby, a 
to předáním sčítacímu komisaři, elektronicky, nebo poštou.
 Sčítání se týká všech osob, které se ve výše 
zmíněném rozhodném okamžiku nacházejí na území České 
republiky, nebo zde mají trvalý či povolený přechodný 

pobyt. Zjišťují se základní údaje o osobách, 
domech a bytech, ale také údaje, které nelze 
zjistit jiným způsobem a jsou primárním zdrojem 
dat při výpočtu mnohých ukazatelů. Spousta 

údajů je potřebných i pro obecní úřady, které na základě 
informací získaných ze sčítání, organizují svoji samosprávu 
a například žádají o dotace z Evropské unie.
 Vyplněné formuláře podléhají velmi přísné ochraně 
dat a údaje z nich získané mohou být použity výhradně 
ke statistickým účelům. Ochrana osobních údajů patří k 
nejdůležitějším pilířům celého sčítání.
 Na webových stránkách www.scitani.cz můžete 
nalézt další informace o této unikátní akci, vzorové sčítací 
formuláře, legislativní dokumenty, výsledky minulých 
sčítání apod. 

Ing. Bronislava Coufalíková„Včelařství bez hranic“
  
  

Blíží se konec roku a včelaři mohou pomalu rekapitulovat 
uplynulý rok, ve kterém si 
připomněli významné výročí – 80 
let od svého založení. Ve výčtu 
akcí to byl rok velmi bohatý, ať 
už to byla přednáška pro děti ze 
základní školy, kterou si připravil 
p. Oldřich Matulík nebo návštěva a 
prohlídka včelařské a zahrádkářské 
výstavy „Dary přírody“. Na dalších 
akcích se setkali s včelaři a přáteli 
z Rajeckých Teplic při ochutnávce medu, na Včelařských 
oslavách, v rámci kterých se světila socha sv. Ambrože, 

na zájezdu v Rajeckých Teplicích, na Medovém dnu  
a v neposlední řadě na předvánočním koncertu pěveckých 
sborů působících při farnosti Rajecké Teplice v sobotu 18. 
12. 2010. Potěšilo nás, že některé aktivity byly inspirací 

pro naše přátele a že si po našem 
příkladu připravili obdobné akce v 
Rajeckých Teplicích.
 Věříme, že navázané kontakty 
a přátelství se budou rozvíjet i do 
budoucna, vždyť už nyní se včelaři 
připravují na to, že na jaře přivítají 
své slovenské přátele u nás v 
Pozlovicích. Všechny tyto aktivity 
byly spolufinancovány Evropskou 

unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného 
regionem Bílé Karpaty.

Mgr. Jarmila HájkováPředzahrádka není skladiště

 Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu probíhá  
v Pozlovicích už několik let. Vyhlašuje se s cílem motivovat 
obyvatele k úpravě a zkrášlení předzahrádek, balkonů a 
oken svých domů. Když nás letos jarní období překvapilo 
nepřízní počasí, mnozí jste se určitě obávali, že nestihnete 
včas své zahrádky a balkony opečovat. Tyto obavy se 
naštěstí nepotvrdily a my jsme tak mohli celé léto obdivovat 
spoustu krásných květinových zákoutí, které zkrášlují náš 
městys. Tři členky Kulturní komise městyse Pozlovice 
postupně shlédly a pečlivě ohodnotily všechny květinové 
předzahrádky a balkony. 
 Po zkušenostech z předchozích let bylo tentokrát 
bodování rozloženo do dvou období. První proběhlo na 
přelomu května a června. To druhé těsně po uzávěrce 
podzimního občasníku. Proto Vám výsledky, které vznikly 
součtem jarních a letních bodů, předkládáme až nyní.

Pravidla soutěže:
 Soutěží se ve dvou kategoriích:
 - květinová výzdoba balkónu 
 - květinová výsadba předzahrádek rodinných domů
 Maximální počet v jednom bodování je deset bodů
 Body se po skončení jednotlivých částí bodování sčítají.
 
 Výsledky celé soutěže byly  oficiálně vyhlášeny na 
„Předvánočním setkání se seniory“. Výherci byli  předem 
obesláni, aby se mohli tohoto vyhlášení zúčastnit a převzít 
si ceny.

Vítězové předzahrádek: 
 

Hasoňovi, Řetechovská 244 
Hrabalovi, Pod Větrníkem 313 

Pinďákovi, Nivy 195 

Vítězové balkónů: 
 

Hrabinovi, Řetechovská 304 
Janíkovi, Nivy I. 253 

Richterovi, Nivy I. 255 

http://www.scitani.cz


strana 4 Pozlovský občasník IV/10

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Jak už to bývá zvykem, prosinec je spojený 
s rekapitulací činností právě končícího roku. Letošní 
zhodnocení připadá na sobotu 18. 12. v rámci výroční 
členské schůze. V uplynulém čtvrtletí byli hasiči relativně 
často vidět při rozličných akcích. V říjnu jsme na žádost 
ředitelky MŠ asistovali na dýňové slavnosti. Další naše 
pomoc byla vyžádána při scénce na oslavu svatého Martina, 
kde jsme měli za úkol řízení provozu a zajištění bezpečnosti 
pro účinkující i přihlížející děti.
 S koncem roku opět vzrostl počet ostrých výjezdů, 
vyhlášených operačním střediskem HZS, a to během 18 
dnů celkem čtyřikrát. Začalo to 4. 11. v 12:52 nahlášeným 
požárem travního porostu v areálu farmy Pozlovice. HZS 
Zlínského kraje si na nás během listopadu připravil hned 
dvě prověřovací cvičení. První proběhlo 8. 11. v 11:17 v 
Luhačovicích, na ulici Solné, ohlášené jako požár vozidla 
v podzemní garáži. Další cvičení následovalo 22. 11. ve 
12:45 se simulovaným požárem laminátovny v Horní 
Lhotě. Zbývající čtvrtý výjezd byl vyhlášen 17. 11. ve 
21:31, kdy jsme na žádost Policie ČR i s dalšími hasičskými 
jednotkami pátrali po pohřešované osobě od přehrady 

přes lázně až po okrajové části Luhačovic. Po marném 
pátrání byla celá akce v jednu hodinu po půlnoci ukončena  
a všech 12 našich členů se mohlo vrátit na základnu.  

 Na začátek roku 2011 pro Vás členové připravují 
hasičský ples, plánovaný na 12. února, kde bude k tanci hrát 
skupina Orient rock. Konec masopustního období uzavře 
v sobotu 5. března fašankový průvod obcí, ve kterém rádi 
přivítáme i další příznivce této tradice.

Vl. Janíková a R. NášelováČeský svaz žen
 V září se vydala část ,,pozlovských čarodějnic“ na 
již tradiční zájezd, tentokrát do jižních Čech. Samozřejmě 
jsme přizvaly své drahé polovičky a věrné příznivce. Měli 
jsme v plánu navštívit města Tábor, Jindřichův Hradec, 
Český Krumlov, Slavonice, a to vše spojit s prohlídkou 
historických památek - zámků Červená Lhota a Český 
Krumlov a turistickým pochodem přes rozhlednu Kleť 
do Českého Krumlova. Bohužel počasí nám tentokrát 
nepřálo tak, jak bychom si představovali, a tak jsme v 
průběhu zájezdu museli program operativně přizpůsobit 
jeho rozmarům. Tak se stalo, že místo sportovního zážitku 
na procházce jihočeskou krajinou 
jsme polichotili chuťovým buňkám 
a ochutnali pivo českokrumlovského 
pivovaru Egenberg. Mimochodem, přes 
jeho německý název, se zde vaří pivo 
výhradně z českých surovin. Pravdou 
je, že je to velmi starý, historický 
pivovar a pivo zde vaří jen ve velmi 
malém množství a jen několik málo dnů 
v měsíci. Zato je technologický postup 
výroby zapsán jako kulturní památka 
UNESCO.
 Naštěstí náladu účastníků zájezdu počasí nijak 
neovlivnilo, a tak jsme se těšili z příjemně strávených večerů 
u vínka, gratulací oslavencům Václavům, již tradičních 

ranních rozcviček, mokrých zážitků nejen venku, ale i v 
termálních lázních v rakouském Gmündu, sprinterském 
výkonu při snaze o dodržení časového termínu prohlídky 
zámku Český Krumlov, to vše završeno ve vinném sklípku 
v Dobšicích u Znojma.
 Věřím, že stejně, jako jsem nakonec měla z celého 
zájezdu dobrý pocit já, měli i ostatní neopakovatelné 
zážitky, a tak se zúčastní i dalších podobných akcí a přidají 
se i ostatní členky Českého svazu žen v Pozlovicích a další 
příznivci „pozlovských čarodějnic“.
 Další akcí, které se účastnily naše členky, byl 

,,Medový den v Pozlovicích“. Pomáhaly 
dětem s výrobou  různých včelích 
skládaček, vykrajování včelích plástů 
nebo točení svíček. Také předváděly 
malování perníčků.
 A samozřejmě závěr roku patří 
,,Rozsvěcování vánočního stromu“, při 
kterém nabízíme návštěvníkům tradiční 
vánoční punč, párky v rohlíku, různé 
sladkosti a vánoční zboží.
 Závěrem nám dovolte, abychom 

vám popřály jménem všech našich členek hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do Nového roku a mnoho dobrých 
zážitků s ,,pozlovskými čarodějnicemi“. 
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ZŠ Pozlovice Mgr. Gabriela Vojtěšková

...zní naší školou sváteční zpěv písní 
a koled. Děti s nadšením a tajným 
očekáváním vyrábí přání a dárečky 
pro své blízké či přátele. Ano, nastává 
kouzelný čas Vánoc, čas klidu a 
odpočinku, čas rodinné pohody.
 Blíží se  také konec 
kalendářního roku a s ním doba 
bilancování. Pojďme se 
společně poohlédnout, co 
nového nám ve škole přinesl. 
 V útulných a hezky 
vyzdobených pěti třídách jsme 
1. září 2010 přivítali celkem 
92 žáčků. Pro prvňáčky, 
kterých je v letošním školním 
roce 12, si připravila krátký 
program šikovná děvčata z 
5. třídy. Zajímavostí jistě je, 
že k nám zavítaly čtyři nové 
děti žijící dosud v zahraničí. 
Všichni se proto společnými 
silami snažíme, aby se i přes 
jazykovou bariéru úspěšně zapojily 
do výuky a do nového kolektivu 
kamarádů.
 Novinkou jsou webové 
stránky naší školy http://zspozlovice.
majestat.cz. Rodiče zde najdou 
aktuální informace o dění ve škole, 
školní družině, jídelně nebo o 
kulturních akcích.  A co zajímavého je 
tu připraveno pro naše žáky? Kromě 
toho, že mohou sebe a své spolužáky 
zhlédnout v bohaté fotogalerii, mohou 
se také aktivně zúčastňovat měsíčního 
hlasování v anketách s různou 
tématikou. Nebo můžete zabrousit do 
internetové školičky angličtiny, kde 
na vás čeká spoustu her i zábavného 
procvičování. Těšíme se na vaši 
návštěvu!
 Úspěšně jsme se zařadili ke 
školám, které budou čerpat finanční 
prostředky (téměř 700.000 Kč) z 
projektu „EU peníze školám“. Už sám 
název, jenž jsme projektu propůjčili, 
„Škola pro život“ vychází z našeho 
požadavku zkvalitnění, zefektivnění 
a modernizace výuky ve škole. 
Projekt bude realizován od února 
roku 2011 do června roku 2013.                                                                 
A co konkrétního nás vlastně čeká?
 Žáci z nynější početné 3. a 4. 

třídy budou děleni na polovinu počtu 
žáků, a to ve výuce anglického jazyka, 
ICT (informatiky) a matematiky. 
Vždy 1x týdně budou vyučováni 
v těchto předmětech ve dvou 
skupinách. Učitelé budou vytvářet 
sady výukových materiálů, které 
budou sloužit ke zlepšení podmínek 
a k modernizaci učení. Do projektu 
je zahrnuta také prevence rizikového 
chování žáků (drogy, šikana, přednášky 
psychologů…).
 Dále jsme se zaměřili na 
pořízení šestnácti nových počítačů 

včetně stolů, židlí a interaktivní 
tabule s příslušenstvím. Z těchto 
důvodů pracujeme v současné době 
na vzniku nové počítačové učebny. 
Stavební úpravy budou hrazeny z 
rozpočtu našeho zřizovatele, Městyse 
Pozlovice. Poděkování proto patří p. 
starostce Ing. Olze Tkáčové, která se 
základní školou úzce spolupracuje.
 K přijetí naší žádosti o 
finanční podporu na MŠMT velkým 
dílem přispěli také členové (někteří již 
bývalí) Školské rady při ZŠ Pozlovice. 
Chci jim touto cestou poděkovat. 
A nejen za to! Školská rada byla v 
tomto roce velmi aktivní a věnovala 
mnoho svého času jednáním, jenž se 
uskutečňovala většinou ve večerních 
hodinách. S opravdovým zájmem 
jsme řešili vše, co se týká vzdělávání 
a spokojeného života našich dětí ve 
škole i při mimoškolních činnostech.
 Škola je také zapojena do 
projektu EU a ČR „Ovoce do škol“. 
Zdravá výživa je pro děti mladšího 

školního věku velmi důležitá. Všem 
žákům jsou poskytovány ZDARMA 
zdravé ovocné produkty v hodnotě 
16,80 Kč v každém měsíci.
 Každoročně využíváme i 
finanční podpory Nadace Děti - kultura 
- sport. Projekt je zaměřen na rozvoj 
sportovních a kulturních aktivit.
 V tomto roce jsme žádali o 
grant na koupi elektronických kláves 
a ozvučení. S úspěchem jsme převzali 
šek na 20.000 Kč. V minulých letech 
to byl nákup sportovních pomůcek 
pro tělesnou výchovu a vybavení pro 

florbal.
 Zajisté nemohu při této 
příležitosti nevzpomenout 
Sdružení rodičů, jenž  dobře 
spolupracuje se ZŠ Pozlovice. 
Letos rodiče s úspěchem 
uspořádali tradiční Školní ples 
a v těchto chvílích již probíhají 
přípravy na další, jenž se bude 
konat 28. ledna 2011. Srdečně 
všechny zveme!
 Novou akcí zaměřenou na 
sportovní aktivity, soutěže, 
zápasy a hry bylo červnové 
Sportinum. Výtěžek z těchto 

akcí využíváme na kulturní představení 
pro žáky, školní výlety, nákup CD 
přehrávače, odměny pro děti za sběr 
atd.
 Během celého roku  jsme se s 
dětmi zúčastnili mnoha plánovaných, 
ale i netradičních akcí a soutěží. 
Blahopřání k úspěchu zajisté náleží 
Anetě Elblové – 1. místo ve výtvarné 
soutěži, Nele Bednaříkové – pěvecká 
soutěž, Elišce Stolaříkové – recitační 
soutěž.
 Velkou pochvalu si zaslouží 
také žáci, kteří vzorně reprezentují 
naši školu při společenských akcích 
v Pozlovicích. Rodičům děkujeme za 
podporu a pomoc, na niž se můžeme 
vždy plně spolehnout.
 Na závěr přeji všem příjemné 
strávení svátků vánočních.  Šťastné 
chvíle ve společnosti vašich dětí, 
rodiny a blízkých. Vždyť rozzářené 
oči našich ratolestí jsou pro nás tím 
největším darem!

http://zspozlovice.majestat.cz/
http://zspozlovice.majestat.cz/
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 Volejbalový oddíl TJ Sokol Pozlovice Jaroslav Baláž

 Náš volejbalový oddíl  má na 
rok 2011 celkem  78 členů, kteří se  dělí 
na žáky, ženy, oddíl A, B. Každoroční 
nárůst členů volejbalového oddílu nám 
dělá samozřejmě radost, ale i starosti, 
jak kvalifikovaně tyto členy zajistit 
na sportovištích tak, aby se mohli 
rozvíjet i v zimním období. Proto si 
některé oddíly na vlastní náklady hradí 
sportoviště v okolních halách.
 Všechny oddíly se v roce 
2010 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 V. 
ročník letního turnaje O putovní  pohár 
místostarosty Městyse Pozlovice za 
účasti 10 mužstev z celého Zlínského 
kraje. Naše oddíly se umístily na 1. 
a 5. místě, což znamená, že putovní 
pohár po odmlce zůstává na našem 
území. Mezi dalšími patří Velikonoční, 
Podzimní a Vánoční klubové turnaje, 
jak žáků tak dospělých. Veškeré tyto 

aktivity bylo možno v průběhu roku 
shlédnout na kabelové televizi. 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 vvyhovující prostory na 

dnešní dobu stoupá. Tím apelujeme 
na nové vedení Městyse Pozlovice, 
aby se tímto problémem  začalo vážně 
zabývat. Tato apelace není jen z řad 
volejbalového oddílu, ale všech oddílů 
TJ Sokolu Pozlovice.
 Volejbalový oddíl by chtěl 

za letošní rok poděkovat za velkou 
podporu vedení  TJ Sokola Pozlovice, 
že umožnil oddílům bezproblémový 
chod na všech využívaných 
sportovištích a finanční spoluúčast 
podpory při veškerých akcích. Velký 
dík patří i našim sponzorům, kteří se  
každoročně podílejí na všech našich 
akcích a dle možností přispívají svými 
dary. Tyto akce byli podporovány 
Zlínským krajem, Nadací děti - kultura 
- sport Uherské Hradiště a Lesy ČR , s. 
p., kterým patří velké poděkování.
 Volejbalový oddíl přeje všem 
spoluobčanům, členům TJ Sokol 
Pozlovice, rodičům a sponzorům, 
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody do 
nového roku 2011. 
 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 2011.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Pozlovice
 S pomalu přicházející zimou nastává ten správný čas 
pro zhodnocení úvodní části fotbalové sezóny 2010/2011.
Start této sezóny můžeme zatím hodnotit kladně, a to díky 
výkonům všech mužstev působících v okresních soutěžích.
Tým mužů, vedený Petrem Jordánem, zahájil sezónu v 
dobrém rozpoložení, a to se také podepsalo na výsledcích v 
úvodu sezóny. V prvních čtyřech zápasech náš tým nepoznal 
hořkost porážky a dokonce neztratil ani bod, díky čemuž se 
po úvodních kolech pohyboval na postupových příčkách.
 V prvním zápase sezóny naši přesvědčivě přehráli 
posílené družstvo Vlachovic „B“ 3:1, poté náš tým zavítal do 
Šanova, odkud si po výhře 1:2 odvezl tři body. Následovaly 
dva po sobě jdoucí zápasy na domácím hřišti, které také 
zvládli úspěšně, a to s Drnovicemi, kterým nasázeli šest 
gólů a s Návojnou s konečným výsledkem 2:1.
 První ztráta bodů přišla až na hřišti Újezda, který 
hrál minulý rok okresní přebor a v této sezóně patří ke 
spolukandidátům na postup. Tento zápas muži prohráli 3:1.
 Další výsledky byly také díky časté absenci 
klíčových hráčů již spíše průměrné, ale díky povedenému 
startu do soutěže a dosud trvající domácí neporazitelnosti 
patří našemu mužstvu po první části sezóny a předehraném 
prvním jarním kole ve Vlachovicích 1:1 pěkné čtvrté místo.
 Družstvu dorostu se pod taktovkou Zbyňka Tylčeho 
a jeho asistenta Stanislava Juráka ml. zatím nedaří podle 
předsezónních představ. Hlavním cílem pro tuto sezónu 
byl po loňském sestupu z okresního přeboru rychlý návrat 
do vyšší soutěže. Tento cíl se zatím nedaří plnit, protože 
náš tým narazil ve skupině na silného soupeře v podobě 
mužstva Drnovic, které drží momentálně první příčku 
s desetibodovým odstupem na náš dorost. Nicméně ve 
čtyřkolovém systému, kterým je tato soutěž hrána, není ani 
tento bodový odstup rozhodující a náš tým je připraven se o 
postup ještě poprat.

 Tým žáků pod vedením Petra Moryse a Miroslava 
Papouška potvrzuje svým neustálým zlepšováním svůj 
velký potenciál. Na začátku sezóny bojoval tým žáků 
dlouhou dobu o první příčku s týmem Dolní Lhoty, na 
chvíli se také uvelebil na prvním místě, ale bohužel ke 
konci podzimní části sezóny došlo k poklesu formy našich 
nadějí a momentálně jsou na druhém místě s osmibodovým 
odstupem.
 Jako zpestření přípravy na druhou část sezóny 
mají všechny týmy naplánovaná soustředění. Tým mužů 
se vydá na již tradiční soustředění do Vizovic, kde bude 
nabírat fyzickou kondici na zdejších kopcích. O několik 
týdnů později je bude následovat tým dorostu, který si ve 
Vizovicích odbude svou premiéru. Zajímavé soustředění 
čeká také oddíl žáků, ti navštíví pod vedením svých trenérů 
a rodičů Trenčianské Teplice na Slovensku. Toto pětidenní 
soustředění se povedlo získat díky Nadaci Děti - kultura 
- sport. Nadace zajišťuje toto soustředění organizačně a 
rovněž hradí téměř celou částku za tuto akci.
 Družstvo starých pánů pořádalo v letní přestávce 
tradiční „Memoriál Miroslava Horňáka“ za účasti družstev 
Všeminy, Šanova a žen z Březnice. Naši internacionálové 
tento domácí turnaj vyhráli. V létě se také zúčastnili akce 
„Pozlovice v pohybu“ - fotbalového turnaje Pozlovic a 
okolních obcí, kde se umístili na druhém místě za týmem 
neaktivních fotbalistů z Pozlovic.
 Podzimní část sezóny byla zakončena schůzí 
oddílu kopané konané v Hostinci u Krajčů. Na schůzi byl 
zhodnocen dosavadní průběh fotbalového roku a také byly 
vytyčeny cíle pro zbytek sezóny.
 Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům, 
trenérům a všem, kteří nám projevili svou přízeň v tomto 
roce, a všem Vám přejeme úspěšný rok 2011.

Ondřej Bartončík
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 Milí spoluobčané,
mnozí z vás určitě ví, kdo je to 
„ministrant“, či co je to „ministrování“, 
přesto bychom vám rádi přiblížili a 
vysvětlili podstatu jejich služby.
 Pojem ministrant pochází 
z latinského slova ministrare, což v 
překladu znamená sloužit. Ministrant 
je tedy osoba, která má druhým 
sloužit. V současnosti se tento 
pojem používá v náboženském 
prostředí pro označení chlapců 
(někdy i dívek), kteří pomáhají 
knězi při bohoslužbách a při jiných 
náboženských obřadech. V praxi 
je poznáte podle jejich oblečení, 
kterým je dlouhá bílá alba 
převázaná kolem pasu cingulem.
 Primárně ministranti tedy 
pomáhají knězi při bohoslužbách, 
sekundárně však spolu tráví i 
mnoho volných chvil. U nás v 
Pozlovicích se během školního 
roku mladší kluci setkávají 
každých 14 dní na ministrantských 
schůzkách, kde se snaží proniknout 
do nejrůznějších tajů náboženského 
pojmosloví, učí se provádět jednotlivé 
ministrantské úkoly a také si zvyšují 

svou náboženskou vzdělanost. Kromě 
schůzek připravují pro kluky jejich 
vedoucí také řadu poznávacích výletů a 
táborů během celého roku. Letos jsme 
prožili týden o jarních prázdninách v 
Dřevohosticích, o letních prázdninách 
jsme poznávali kraj kolem Třebíče, jeli 
jsme na výlety do Jeseníků, na Pálavu 
nebo Svatý Hostýn. Na vánoční svátky 

se chystáme do Strání. Příští rok o 
prázdninách chceme poznat krásy 
Uničovska.
 Mezi našimi ministranty je ale 
nesmírně populární sport, především 

fotbal. A tak se za příznivého 
počasí scházíme každou neděli na 
víceúčelovém hřišti u mateřské školy, 
abychom zde strávili pěkné odpoledne 
čestným sportovním zápolením. 
Několikrát ročně se pořádají také 
nejrůznější ministrantské turnaje, kde 
se snažíme dělat co nejlepší jméno jak 
naší farnosti, tak i celé obci. Např. 23. 

října t. r. jsme sehráli ministrantský 
turnaj o pohár Martina Středy v Brně, 
kterého se zúčastnilo 9 mužstev ze 
Zlínského, Moravskoslezského a 
Jihomoravského kraje, a tento turnaj 
jsme po urputném boji vyhráli.
 V naší farnosti máme okolo 
30 ministrantů, z nichž nejmladší, 
školou povinní, absolvují své první 
roky služby, jiní již pracující slouží 
i dvacet let. Naše sestava se časem 
proměňuje, ale společné zážitky 
zůstávají na celý život.
 Na závěr bychom chtěli 
poděkovat všem vedoucím, kteří 

se o kluky starají. Dále patří velký dík 
vedení obce, že nám poskytuje prostor 
pro sportovní vyžití.

 Nedávno se mi dostala do ruky knížka s velmi 
pěknými příběhy a ráda bych se s vámi o ně podělila. Tato 
knížka se jmenuje Vánoční příběhy pro potěchu duše a 
jejím autorem je Bruno Ferrero. Zamysleme se, prosím, nad 
následujícím příběhem...

Františkův dárek
„Mám ještě něco udělat?“ Zeptala se sekretářka. Velmi 
zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky a prohlédl si diář. 
„Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce neuděláme.“ 
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro 
syna. Nezapomeňte, že za 3 dny jsou Vánoce...“
 „Ještě že jsem mi to připomněla!“ Ředitel si 
povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. 
Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak málo času. 
Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy nemáme 
čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích 
chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. 
Jenomže... kde na to vzít čas? Víte 
co? Kupte ho vy. Na penězích 
n e z á l e ž í . Přečtěte si 
ten seznam a kupte 
všechno, co si syn přeje.“
 S e k r e t á ř k a otevřela dopis od 
syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že 
vaše příkazy vždycky plním, ale tentokrát to vážně 
nejde.“
 „Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, 
kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam!“

 Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel 
si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis 
celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) 
našel půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“
 Něco podobného slyšíme každou chvíli, ale 
nejspíš potřebujeme, aby se taková slova opakovala... 
Pravděpodobně by se pod takový dopis (ne třeba tatínkovi, 
ale někomu z našich blízkých) mohl podepsat každý z nás.

Vánoční přání

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

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

Ne 26.12. Svátek sv. Rodiny 8.00 10.00
Po 27.12. Žehnání vína 17.00
Čt 30.12. 18.00

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

So 1.1. Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 8.00 10.00

Ne 2.1. 8.00 10.00

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

Požehnané  prožití  oslav narození Božského Dítěte Ježíše  
a  milostiplnou ochranu Svaté Rodiny   

v  nastávajícím  roce  2011 přejí  a  vyprošují  
P. ThDr. Hubert Wojcik a P. Mgr. Ondřej Horáček.

Ministranti Pozlovice Petr Coufalík
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2011

Jiří Turza Nivy III. 355 70 let 
Jaroslav Mikulčík Pod Větrníkem 28 75 let 
Ludmila Malaníková Nivy I. 259 75 let 
Vladimír Krčméry Hlavní 51 80 let 
Marie Semelová Za Potokem 9 82 let 
Ladislav Barvík Ludkovická 375 82 let 
Jaromír Malaník K Přehradě 38 83 let 
Jarmila Zábojníková Pod Větrníkem 93 83 let 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 
Daniel Dolinay                             Pozlovice 371 
Kristián Kováč                           Podhradská 390 
Filip Valíček                                    Hlavní 61 
Patrik Žebráček                                  Hlavní 294 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  
 

Sňatky
Zuzana Hřibová  a  Mohamed   Ali  Agharas               L. Janáčka 161 
Kateřina Tóthová a Martin Mikulička            Hlavní 310 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

 
Naše řady opustili 

Marie Bětíková A. Václavíka 249 61 let 
Marie Divoká Nivy 210 81 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 ve farní zahradě 
○  22. ledna 
  Sportovní ples 
●  28. ledna 
  Školní ples 
○  30. ledna 
  Dětský karneval 
●  12. února 
  Hasičský ples 
○  5. března 
  Fašanky 
●  5. března 
  Košt slivovice 

Kulturní akce

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

na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002 

Termíny svozu komunálního odpadu v městysi Pozlovice v roce 2011

1. pololetí 2. pololetí
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5.10.
13.4. 13.7.

26.1. + PET
20.4. 20.7.

19.10. 26.10.
28.4. 27.4.  27.7. + PET

9.2.
4.5. 3.8.

2.11.
11.5. 10.8.

23.2. + PET
18.5. 17.8.

 16.11.
25.5. + PET 24.8.

9.3.
1.6. 31.8. + PET

30.11. + PET
8.6. 7.9.

23.3. 30.3.
15.6. 14.9.

14.12.
22.6. 21.9.

- probíhá pouze 
svoz PET lahví

29.6. + PET 28.9. 29.9. 
29.12. 28.12. 

Vánoční 
přání 

Městyse 
Pozlovice 

byla 
vyrobena 

ve 
spolupráci 

se ZŠ 
Pozlovice

PF  2011 II

Pokojné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, 

osobních i pracovních úspěchů 
přeje 

Městys Pozlovice


