
POZLOVSKÝ OBČASNÍK 
INFORMAČNÍ  ČTVRTLETNÍK  MĚSTYSE  POZLOVICE

Vážení občané,
k úvodníku pro podzimní vydání občasníku usedám 
navečer dne, ve kterém proběhlo jednání ve věci 
předání a převzetí díla „VD Luhačovice – odtěžení 
sedimentů“ svolané investorem – Povodím Moravy, 
s. p. Je 13. září 2011. Při pohledu na údolí přehrady 
jsem byla nejen já velmi rozpačitá. „Toto má být 
dokončené dílo?“, byla moje první otázka. Bohužel 
pravidla po poskytování dotací jsou jasná, i když ne 
vždy logická. Podle smlouvy o dílo bylo společností 
OHL ŽS a. s. vytěženo 235 tis. m3 zeminy a tím 
jsou podmínky splněny. V termínech stanovených 
poskytovatelem dotace je nutné provést závěrečné 
vyúčtování. „Co ale bude dál?“ To byla otázka 
všech zúčastněných. Bohužel ani zástupci investora 
nedokázali na tuto otázku odpovědět. Přestože 
začátkem července t. r. jsme byli ujišťováni, že v 
průběhu září budou zahájeny práce na dotěžení 60 
tis. m3 sedimentu, dnes jsme obdrželi pouze neurčité 
odpovědi a odkaz na vedení státního podniku nebo 
tiskovou mluvčí. Na dokončení není projekt, není 
provedeno výběrové řízení, nejsou peníze… Proces 
přípravy investic je i podle našich zkušeností stále 
komplikovanější procedurou a právě proto je potřeba 
vždy v dostatečném předstihu řešit problémy spojené 
s realizací jakékoliv stavby. Odhadem dnes mohu 
říct, že příprava menší akce, jako je parkoviště 
nad přehradou, si vyžádala dva roky práce, vlastní 
realizaci je možné provést za 2 měsíce. Tak tomu 
bylo i u zajištění stability místní komunikace v ul. 
Ludkovická, u stavby odpadového centra jsme první 
studii projednávali v říjnu 2008, tzn. že si stavba 
vyžádala tři roky práce na projektech, povoleních, 
žádostech o dotace. Co k tomu dodat? Tento fakt se 
snažíme při přípravě našich investic zohlednit. Proto 
už dnes byla zadána studie chodníku v ul. Ludkovická, 
na ul. Podhradská je pro část prací na sanaci sesuvu 
vydáno stavební povolení a podána žádost o dotace. 
Projekt na chodník v ul. Podhradská bude zpracován 
do konce t. r., v lednu 2012 očekáváme vyhlášení 
výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury k 
předkládání žádostí o dotace. Výsledky projednání 

žádostí o dotaci můžeme znát v polovině příštího 
roku. 
 Kromě přípravy investic je před námi i 
hodnocení letní sezóny 2011. Pokud budu hodnotit 
celkovou atmosféru ve společnosti, mám pocit, 
že reforma stíhá reformu. Cílem každé je zlepšení 
dosavadního stavu, ale než můžeme zlepšení pocítit 
v praxi, je tady další reforma. Toto se promítá nejen 
do životů každého z Vás, ale i do naší každodenní 
práce. Sledování změn zákonů a jejich zavedení 
do praxe na úřadě nám zabírá velké množství času. 
Když pak koncem každého týdne hledáme do rubriky 
„Události týdne“ na infokanál a web zprávy, na čem 
právě pracujeme, těžko se tyto činnosti jednoduše 
a srozumitelně popisují. Změny, ke kterým jsme 
přistoupili v loňském roce – založení společnosti 
Služby městyse Pozlovice s. r. o. a převedení 
poskytování komunálních služeb a rekreačních služeb 
v oblasti přehrady na tuto společnost - vyhodnocujeme 
průběžně. Na letošní sezóně se negativně podepsalo 
jak počasí, tak stav přehrady. Na majetku řady z Vás i 
majetku městyse byla přívalovým deštěm v polovině 
srpna napáchána řada škod, jejich odstraňování 
postupně řešíme. Konečné výsledky budeme 
prezentovat v rámci závěrečného účtu za r. 2011. 
 Jak jste možná zaznamenali v médiích, 
konec letošního léta je obdobím, kdy se na pořad 
jednání vlády dostává návrh zásadní změny zákona o 
rozpočtovém určení daní, podle kterého jsou obcím a 
městům přidělovány prostředky ze státního rozpočtu. 
Tato změna v případě schválení návrhu zákona 
přinese do našeho rozpočtu ročně kolem 2,3 mil Kč. 
Náš seznam potřebných investic obsahuje akce za asi 
100 mil Kč. Za této situace bychom mohli zařadit do 
rozpočtu na r. 2013 podstatně více akcí bez složitých 
procedur žádání o dotace. Přes velmi pesimistický 
začátek tohoto úvodníku psaný pod vlivem zpráv o 
přehradě je potřebné vidět i tyto nadějné vyhlídky na 
zlepšení podmínek pro náš život v Pozlovicích.

Přeji Vám krásné babí léto!  
Olga Tkáčová, starostka

XVII. ROČNÍK PODZIM 2011
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Ing. Stanislav JurákProvoz EKODVORA neomezen

Ing. Stanislav JurákStavba odpadového centra zahájena

 Tak, jak již bylo uvedeno v letním vydání občasníku, 
stavba odpadového centra v Pozlovicích ul. Ludkovická 
byla zahájena 1. září 2011 předáním staveniště.
 Generálním dodavatelem stavby se podle výsledků 
výběrového řízení stala firma SWIETELSKY stavební s. r. 
o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava oblast Zlín.
 Staveniště pro předání generálnímu dodavateli 
připravili zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice s. r. o.
 Výstavba probíhá  podle projektu vypracovaného 
projekční firmou ENVIprojekt s. r. o. Zlín.
 V současné době dodavatel provádí tzv. přípravné 
práce v území pro hlavní objekt „Zpevněné plochy“, 
„Přístřešek pro mechanismy“ a „Provozní budovu“.

 Provoz ve stávajících prostorách odpadového dvora 
po dobu výstavby „Odpadového centra“ zůstává zachován 
podle nezměněného rozvrhu – středa 15-18 hod., sobota 
8-12 hod. Od listopadu do března bude provoz jen v sobotu.
 Prosíme občany, kteří budou v následujícím období 
využívat možnosti ukládání odpadů ve dvoře, aby dbali 
zvýšené opatrnosti při jeho dopravě a řídili se pokyny 
správce především na ukládání omezeného množství (do 
cca 1 m3)  zeminy, stavební suti nebo biologického odpadu.
Děkujeme.

Hospodaření Sdružení rodičů při ZŠ v Pozlovicích

1. 9. 2010 Počáteční stav účtu [Kč] 41.693

19. 10. 2010 odměny sběr -963

18. 11. 2010 CD přehrávač -2.430

31. 12. 2010 bankovní poplatek -22

3. 12. 2010 prezentace filmu Kuky -3.560

31. 12. 2010 92x100 příspěvek žáci 9.200

28. 1. 2011 výtěžek ze školního plesu 21.135

31. 1. 2011 bankovní poplatek -276

28. 2. 2011 bankovní poplatek -22

31. 3. 2011 bankovní poplatek -24

15. 4. 2011 jízdné recitační soutěž -84

15. 4. 2011 jízdné výchovný koncert Zlín -3.456

15. 4. 2011 jízdné divadelní představení Zlín -3.557

30. 4. 2011 bankovní poplatek -25

2. 5. 2011 jízdné dopravní soutěž cyklistů -48

2. 5. 2011 Bílá tabule + příslušenství -14.750

11. 5. 2011 odměny sběr -595

19. 5. 2011 nadace Jana Pivečky -300

31. 5. 2011 bankovní poplatek -25

9. 6. 2011 HELPÍK -300

10. 6. 2011 nákup zmrzlin na Den dětí -1.662

15. 6. 2011 nákup špekáčků na setkání s Myslivci -776

17. 6. 2011 nákup pernamentek pro žáky do Aquaparku -18.400

30. 6. 2011 bankovní poplatek -24

31. 8. 2011 Stav účtu před zahájením šk. roku 2011/12 20.729 

Renata Hanáková

Lékařská pohotovost Uherské Hradiště
Boženy Němcové 834, tel.: 572 552 555 

Lékařská pohotovost, záchranná služba Zlín
L. Váchy 602, tel.: 577 214 445, 577 214 446
 
Lékařská služba první pomoci Uherský Brod 
Partyzánů 2174, tel.: 572 632 555
dospělí:  pondělí - pátek 17.00 - 22.00  
  sobota, neděle a svátky: 8.00 - 22.00 
děti a dorost: pondělí - pátek: 17.00 - 21.00 hod.,  
 sobota, neděle, svátek: 8.00 - 15.00 hod.

Lékařská služba první pomoci Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600 ( areál Baťovy krajské nemocnice )
tel.: 577 214 445, 577 214 446 
dospělí:  pondělí - pátek 17.00 - 22.00 hod.,  
               sobota, neděle, svátek 8.00 - 22.00 hod..  
návštěvní služba: pondělí - pátek 17.00 - 22.00 hod.,  
                             sobota, neděle, svátek 8.00 - 22.00 hod.. 
děti a dorost:  pondělí - pátek 16.00 - 6.00 hod.,  
                        sobota, neděle, svátek nonstop.
              
Stomatologická pohotovostní služba Zlín 
L. Váchy 602, tel.: 577 214 445
ordinační hodiny: sobota, neděle a svátek 8.00 - 13.00 hod.
 
Záchranná služba 
tel.: 155 nebo 112
Specializovaná služba pro pacienty, jejichž zdravotní stav se náhle 
a nenadále zhoršil. Volá se při poruchách základních životních 
funkcí.
 Operátorce linky je nutné sdělit: co se stalo, přesné místo, 
kde se událost stala, základní informace o postižených (počet, 
věk), číslo telefonu, ze kterého voláte. Tato linka je bezplatná.  

Lékařská pohotovost
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Ing. Dušan MáčalíkJak se daří kabelovému internetu v Pozlovicích?
 Nejpoužívanějším typem připojení k internetu v 
Pozlovicích je připojení přes rozvod kabelové televize. Pro 
Vaši lepší informovanost si dovoluji upřesnit některá fakta 
a naznačit možnosti dalšího rozvoje této služby.
 Je dobře známo, že kabelový internet je poskytován 
ve vzájemné spolupráci tří stran: Městyse Pozlovice -  
majitele kabelových rozvodů, společnosti Satturn Holešov 
spol. s r.o. - správce kabelové sítě a společnosti Avonet, 
s.r.o. – nájemce a poskytovatele internetových služeb.
 Často se setkáváme s tím, že si zákazníci nejsou 
jisti, na který z těchto subjektů se obrátit v případě řešení 
technického problému. Požadavky na technickou podporu 
směrujte vždy přímo na poskytovatele internetového 
připojení - společnost Avonet - telefon 577 211 214 nebo 
e-mail support@avonet.cz. Nejprve prověřujeme naše 
systémy a poté případně předáváme požadavek na správce 
kabelové sítě.
 Smluvní záležitosti řeší a objednávky internetového 
připojení přijímá naše zákaznické centrum na tel. 575 575 
777, e-mail: zc@avonet.cz, Po–Pá 8.00–17.00 hodin. 
 Ukazuje se, že většina problémů s připojením je 
způsobená závadou na koncovém zařízení (kabelovém 
modemu nebo routeru u zákazníka) nebo častými výpadky 
elektrického napájení na hlavní přijímací stanici (HPS) z 
důvodu jejího napojení na jinou větev VN (NN) než ostatní 
části obce. Tato větev vypadává podstatně častěji než ostatní. 
Prověřujeme možnost přepojení na jinou, stabilnější větev 
a také zajištění kompletního zazálohování technologie HPS 
záložním zdrojem.

 Kromě stability internetu Vás všechny jistě zajímá 
cena a rychlost. Od dubna letošního roku se nám podařilo 
nabídnout všem novým i stávajícím klientům výhodnější 
cenu u všech tarifů. Od roku 2005, kdy byl spuštěn kabelový 
internet v obci, jsme navýšili rychlost základního tarifu 
na čtyřnásobek! Aktuálně základní tarif nabízí sdílenou 
rychlost pro stahování 4 Mb/s za cenu 360 Kč měsíčně s 
DPH. Nejvyšší tarif nabízí maximální rychlost až 8 Mb/s. 
Výhodou je  telefonická technická podpora v ceně připojení.
 Limitujícím faktorem pro další zatraktivnění 
nabídky kabelového internetu je vnitřní kapacita kabelové 
sítě. V současné době se připravují měření v hlavní přijímací 
stanici a v kabelové síti, jejichž výsledkem by měl být návrh 
řešení, jak je možné dále zvyšovat rychlost internetu. 

 

  
 Děkuji všem zákazníkům za využívání služeb 
kabelového internetu. Ing. Dušan Máčalík, jednatel 
AVONET, s.r.o.

Tarify kabelového internetu v Pozlovicích - více na www.avonet.cz

Tarif Rychlost (kb/s) Agregace Měsíční paušál s DPH

K1 4096/512 1:10 360 Kč

K2 6144/512 1:10 480 Kč

K3 8192/512 1:10 600 Kč

Bc. Radek SedlaříkMDS Pozlovice – Současnost a budoucnost kabelové TV
Současný stav sítě

 Televizní kabelové rozvody v Pozlovicích byly v 
roce 2006 rekonstruovány a jejich prostřednictvím je od 
té doby poskytovaná i služba internetu. Od té doby je síť 
udržována v provozuschopném stavu, ale nedá se ve velké 
míře mluvit o zlepšování služeb pro Vás, občany. Tato 
situace nás trápí, a proto chceme, aby naše kabelová televize 
byla synonymem pro kvalitní obraz a pestrou programovou 
skladbu, ve které si každý občan vybere své.

Televizní programy a způsoby distribuce v ČR
 Od roku 2009, v souvislosti se postupnou digitalizací 
televizních programů v České republice se naskytla 
příležitost pro vysílání nových televizních programů. I 
díky spuštění TV stanic jako Nova Cinema, Prima COOL, 
Prima LOVE nebo TV Barrandov je v současnosti možné 
na běžnou anténu přijímat 10 TV programů. Tyto programy 
jsou volně dostupné, ale většinou také nepřináší náročným 
televizním diváků žádnou pestrost.
 Na druhou stranu se významně rozvinulo satelitní 
vysílání, které programovou pestrost sice divákovi přináší, 
ale poplatek za základní balíček placených programů je 290 
Kč měsíčně.

Kabelová síť – přizpůsobení se novým požadavkům
 Strategií kabelové TV v Pozlovicích je být někde 
mezi těmito dvěmi službami. Tzn. vysílat všechny dostupné 
volné programy, a navíc přinášet oblíbené a sledované 
programy ze satelitu, pestrou programovou nabídku, a to 
vše za cenu únosnou pro všechny naše diváky.
 Kromě výrazných změn v počtu a pestrosti 
programů je zde ještě jeden významný faktor, který musí 
vysílání kabelové televize reflektovat. Na pultech obchodů 
se už nyní objevují televizory s velmi kvalitním zpracování 
obrazu a to za velmi příznivé ceny. Nekvalitní příjem 

programu je na těchto zařízeních mnohem viditelnější než 
na starších typech televizorů. V souvislosti s pořizováním 
těchto zařízení do stále většího počtu domácností jsou na 
síť kabelové televize kladeny mnohem větší nároky než v 
minulosti.
Souběžné vysílání analogových a digitálních programů  

u nás nekončí v roce 2011
 Dále bychom rádi ujistili všechny občany, že i 
v následujících letech bude šířeno vysílání v analogové 
podobě. Všechny programy vysílané nyní v rámci kabelové 
televize v analogové podobě budou i nadále naladitelné 
na všech typech (i starších) televizních přijímačů, bez 
potřeby jakéhokoliv přídavného zařízení (set-top-boxů, 
aj.). Zároveň však chceme jít s dobou a všichni zájemci 
o digitální vysílání, včetně souvisejících doprovodných 
služeb (EPG), nebudou ochuzeni. Souběžně s analogovým 
vysíláním budou volné programy šířeny i v digitální 
podobě. Občané, kteří již využívají novější typy televizí (s 
DVB tunerem), budou mít možnost tyto digitální programy 
sledovat.

Závěrečné shrnutí
 V současné době se připravují měření v hlavní 
přijímací stanici, jejichž výsledkem by měl být návrh 
řešení, jak je možné dále zvyšovat rychlost internetu v síti. 
Po dokončení tohoto měření budou v rámci kabelové sítě 
instalovány zbylé digitální programy v momentě jejich 
dostupnosti z vysílače Tlustá hora.
 A nadále platí, že na rozdíl od jiných televizních 
služeb, si v naší kabelové síti můžete v domácnosti připojit 
libovolný počet televizních přijímačů a přitom platit jen 
jeden poplatek.

Bc. Radek Sedlařík, Satturn Holešov
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 Tento způsob léta zdá se mi poněkud podivným – 
tak by se dalo vyjádřit o letošním létu upraveným výrokem 
ze známého českého filmu.  Časté střídání slunce a deště, 
které určitě dětem přes prázdniny moc radosti neudělalo, 
mělo nakonec vliv i na činnost hasičů. Začalo to zvolna. 8. 
července jsme  se zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH 
v Luhačovicích, které bylo spojeno s cvičením v dálkové 
dopravě vody ze Šťávnice od zámku po ulici Ludkovické až 
na Horní Dvůr. Při těchto oslavách bylo zároveň požehnáno 
nové zásahové technice luhačovického sboru – cisterně 
CAS 20 na podvozku Tatra 815 Ternno. 
 V polovině srpna došlo na území naší obce po 
dlouhé době k požáru budovy. V sobotu 13. 8. v 14:54 byl 
jednotce vyhlášen poplach k požáru márnice u kostela. 
Zde došlo v prostoru pánských WC k požáru elektrického 
osoušeče rukou. Hned dva dny poté, v pondělí 15. 8. v 19:52 
jsme byli vysláni operačním střediskem HZS na pomoc při 
odčerpávání vody na ulici Hlavní. Tato komunikace se díky 
vydatnému přívalovému dešti proměnila v jednu velkou 
vodní lagunu, která zaplavovala i přilehlé rodinné domy. 
Zaplavených domů bylo v obci více,  bylo nutné provádět 
i další práce jako odstraňování nánosů z kanalizačních 
vpustí, ulomených větví na vozovce či označení sesuvu 
půdy pod komunikací výstražnou páskou. V jednu chvíli na 
našem katastrálním území zasahovalo přes 25 dobrovolných 
hasičů ze 3 sborů. Po stabilizování stavu v centru obce jsme 
se přesunuli na Lipska, kde došlo k vylití přítoku přehrady 
z koryta a na mostní konstrukci se začaly zachytávat 
naplavené větve a kmeny, které bylo nutné odstranit. 
Následoval přesun do Sehradic, ve kterých bylo postižené 
území velkou vodou ještě větší a několik desítek hasičů z 
širokého okolí odčerpávalo vodu za zatopených sklepů do 
pozdních nočních hodin. Po pár hodinách spánku jsme opět 
vyjeli na Lipska, kde po opadnutí vody bylo provedeno 
čerpání zatopeného domu, odstranění nových naplavenin 
z mostu a komunikace a její následné umytí od bahna. 
Jenom jsme se vrátili na zbrojnici a hned jsme v čase 14:31 
vyjížděli k další práci, tentokrát k umývaní vozovky od 
bahna do Dolní Lhoty. Veškeré zásahy spojené s likvidací 
následků této mimořádné události byly ukončeny po více 
než 24 hodinách od prvního výjezdu. 
 V sobotu 20. 8. uspořádal náš sbor mimořádnou 

členskou schůzi, na které jsme si připomněli letošní 105. 
výročí založení sboru. Při této příležitosti byli oceněni 
zasloužilí členové vyznamenáními a medailemi. Náš sbor 
byl také oceněn okresním sdružením hasičů medailí Za 
zásluhy, kterou jsme převzali z rukou starosty OSH p. 
Josefa Bernatíka a garanta 13. okrsku p. Vladimíra Hanáka. 
V poslední srpnovou sobotu se naši členové ještě zúčastnili 
tradiční Barum rally, kde opět vypomáhali na trati jako 
pořadatelé. 
 A ještě bych se jednou vrátil k srpnové bleskové 
povodni. Při této mimořádné události se objevil jeden 
problém. Někteří spoluobčané se snažili nahlásit problémy 
s vodou v domě přímo hasičům a nevolali na tísňovou linku. 
Pokud tedy dojde u někoho k jakékoliv situaci, při které jsou 
potřeba hasiči – nemusí to být pouze velká voda, je nejlepší 
zavolat na linku 150, popř. 112. Při vyhlášení poplachu totiž 

i naše jednotka spadá pod řízení operačního střediska HZS 
a pokud by bylo potřeba řešit i více zásahů v obci, pak toto 
centrum ví nejlépe, kde se která jednotka pohybuje, vede 
evidenci postižených míst a může poslat pomoc co nejdříve. 
Tím pádem se může stát, že při vytížení místní jednotky 
přijedou na čerpání vody ze sklepa v Pozlovicích např. 
hasiči z Velkého Ořechova. Samozřejmě se nevyhýbáme ani 
přímým telefonátům. Rád bych ještě touto cestou poděkoval 
všem členům sboru, kteří se podíleli na likvidačních pracích 
spojených s touto živelnou pohromou.

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

Ing. Olga TkáčováMísto, kde žijeme

 Po delší době se nám podařilo vykoupit dům a 
pozemek vedle zahrady základní školy, naproti úřadu. 
Původně jsme zvažovali o úpravě tohoto domku na 
minimuzeum. Dnes mezi zastupiteli převládá názor, že 
by tento prostor měl sloužit zejména k rozšíření počtu 
parkovacích míst pro potřeby úřadu a školy, ale není 
vyloučeno ani jiné doplňkové využití této plochy veřejného 
prostranství. Sousedství školy láká k doplnění prostoru 
hlavně pro vyžití dětí, ale určitě bychom rádi vytvořili 
prostor využitelný pro všechny generace. Než přistoupíme 
k zadání studie využití, rádi bychom znali Váš názor – 
zda uvažovat o ploše pro oblíbenou hru petanque nebo 
do vybavení zahrnout lezeckou stěnu? Určitě jste na 
svých prázdninových cestách po světě načerpali spousty 
inspirace, takže můžeme společně vytvořit v Pozlovicích 
další příjemné místo pro společná setkání a současně vyřešit 
problém s nedostatkem parkovacích míst. Jak už jsem 

uvedla – zajímá nás názor všech generací! Proto  nám své 
náměty, připomínky, postřehy sdělte v průběhu podzimu     
t. r., využijeme je při přípravě projektu.



Pozlovský občasník  III/11 strana 5

Ing. Bronislava CoufalíkováJUDr. Jan HALUZA

* 12. 7. 1914 Šternov, dnešní Újezd u Brna
† 25. 8. 2011 Zlín  

pohřben 29. 8. 2011 v Moravském Písku

sportovec - atletika, první a jediný trenér Emila Zátopka, 
právník, pseudonym - Ali

 29. srpna 2011 jsme se v Moravském Písku 
rozloučili s vynikajícím člověkem JUDr. Janem Haluzou. 
Rádi bychom vám připomenuli významné okamžiky z jeho 
života.
 JUDr. Jan Haluza se 
narodil 12. července 1914 ve 
Šternově, dnešním Újezdu u Brna. 
Těsně před německou okupací 
Československa v roce 1939 
promoval na právnické fakultě 
v Brně. Od mládí se intenzivně 
věnoval sportu, stala se z něj 
atletická legenda, přivezl si medaile 
z katolických olympiád ve Vídni a 
Lublani, vybojoval mnoho rekordů 
a mistrovských titulů. Běhal za 
Atletický klub Baťa Zlín, kde se 
setkal s Emilem Zátopkem, jehož 
se stal prvním a jediným trenérem.
 Po válce se zapojil 
do politiky. Stal se členem 
Československé strany lidové 
a předsedou Krajského výboru 
lidové mládeže Zlínska. V 
Ústředním výboru strany lidové 
se stýkal s Janem Šrámkem, 
Františkem Hálou a Adolfem 
Procházkou. Po únoru 1948 mu 
KSČ nabídla členství ve straně, které odmítl. Ve Zlíně byl 
zatčen, obviněn ze zločinu přípravy úkladů o republiku a 
z hospodářské špionáže a odsouzen k šesti letům těžkého 
žaláře. Následně jej komunisté obvinili ze členství ve 
skupině doktorky Milady Horákové a mučili ho elektrickým 

proudem v Uherském Hradišti. Uherskohradišťské 
vyšetřování nakonec nepřineslo žádné nové poznatky a 
bylo ukončeno. Kromě několika věznic prošel mnoha lágry 
„jáchymovského pekla“, například Vykmanovem, Eliášem, 
Mariánskou. V táboře Bratrství jej obvinili ze špionáže na 
Jáchymovsku, za což mu hrozil „frak“, tj. trest smrti. Při 
vyšetřování jáchymovské špionáže se nakazil tyfem a po 22 
dnech v obluzení ztratil paměť. Po propuštění na svobodu 
v roce 1954 jej nadále sledovala StB a vyhrožováním 
přesvědčovala k podepsání spolupráce. Řadu let vykonával 

doktor Haluza podřadná povolání 
a teprve v 60. letech se mohl začít 
věnovat právnické praxi.
 Po listopadu 1989 byl oceněn 
řadou vyznamenání, např. Zlatou 
medailí za čestný běh životem. Po 
listopadu 1989 se také zasloužil 
o obnovení organizace Orel. Přes 
svůj vysoký věk byl aktivním 
členem Konfederace politických 
vězňů. 
 Prezident Václav Klaus propůjčil 
JUDr. Janu Haluzovi 28. 10. 
2010 na Pražském hradě Řád 
Tomáše Garrigua Masaryka II. 
třídy za vynikající zásluhy o 
rozvoj demokracie, humanity a 
lidská práva a 19. 4. 2011 převzal 
z rukou hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka ocenění 
Osobnost roku 2010 Zlínského 
kraje.
 Až do své smrti 25. 8. 2011 žil se 
svou manželkou Věrou Haluzovou 
v rodinném domku v Pozlovicích.

 
 Pan JUDr. Jan Haluza  zůstane v našich 
vzpomínkách jako člověk nezdolného optimismu a pevné 
víry.

Eva ŠůstkováSvětové setkání mládeže v Madridu

 Ve dnech 16. až 21. srpna 2011 se konalo Světové 
setkání mládeže ve španělském Madridu. Z farností 
Pozlovice a Luhačovice se ho zúčastnilo 10 poutníků pod 
vedením našeho nového kaplana P. Antonína Fialy.
 Samotnému setkání předcházel týdenní 
předprogram ve farnostech Reus a Tarragona poblíž 
Barcelony, kde jsme se spolu s dalšími 3 200 účastníky  
a 130 kněžími z celé České republiky připravovali na 
setkání se Svatým otcem. 
 Na setkání do Madridu přijelo kolem 2 milionů 
mladých věřících z celého světa. Přálo nám počasí,  
a proto jsme spolu mohli poznávat španělskou kulturu, 
jejich způsob života, zkoušet tamní speciality, navštěvovat 
historické památky, navazovat nová přátelství a hlavně stále 
prohlubovat svou víru. 
 Tímto chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili 
jak finančně, tak svou modlitbou, a všechny zveme na 
prezentaci z tohoto setkání, která se uskuteční 2. 10. 2011 v 
16 hodin v sále kostela Svaté Rodiny v Luhačovicích.
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2011

Vincenc Kolařík Ludkovická 238 75 let 
Antonín Žmolík Za Potokem 19 75 let 
Marie Obadalová Nivy II. 272 75 let 
Marie Martincová Řetechovská 312 80 let 
Radomil Václavík V Dražkách 142 80 let 
Aloisie Bernátková Leoše Janáčka 123 83 let 
Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 83 let 
Miroslav Coufalík Koryta 231 84 let 
Věra Grimesová A. Václavíka 140 85 let 
František Máčala K Přehradě 146 85 let 
Věra Haluzová A. Václavíka 232 87 let 
Anděla Mikulcová Hlavní 55 89 let 
František Bětík Hlavní 91 97 let 

 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sňatky
 
Eva Houserková a Jan Lejsek                      Nivy I. 260 
Jitka Arvajová a Ondřej Fučík            Hlavní 311 
 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Adam Lipinský                                  Hlavní 114
Nikola Hřibová                                         Řetechovská 432 
Alexandr Lukács                                     Pod Větrníkem 60 
David Veselý                           Na Příkopě 328 
Marián Michálek                           Podhradská 89 
Michal Turčyn                                  Nivy I. 251 

Rodičům srdečně blahopřejeme.  

Naše řady opustili 
 

Emilie Máčalová K Přehradě 146 83 let 
JUDr. Jan Haluza A. Václavíka 232 97 let 
Marie Krajčová Pod Větrníkem 27 81 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
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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. 

●  8. října 
  Nohejbalový 
  turnaj družstev 
○  21. října 
  Posezení pro    
  seniory 
●  říjen 
  Dýňová slavnost 
  v zahradě MŠ 
○  13. listopadu 
  Svatomartinské 
  hody 
●  19. listopadu 
  2. Medový den 
○  25. listopadu 
  Rozsvícení  
  vánočního    
  stromu
●  17. prosince 
  Předvánoční  
  koncert 
  v kostele 
  svatého  
  Martina  

Společenské akce

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

na ÚM Pozlovice, tel: 577 131 002 

Rozlosování okresní soutěže v kopané - podzim 2011

kolo datum utkání utkání začátek odjezd

6 25.9. Ž Pohořelice - POZLOVICE 13:00 11:45

6 24.9. (sobota) D POZLOVICE - Veselá 13:00 ---

8 25.9. A POZLOVICE - Luhačovice "B" 15:30 ---

7 2.10. Ž Ludkovice - POZLOVICE 10:00 9:15

7 2.10. D Biskupice - POZLOVICE 13:00 12:00

9 2.10. A Návojná - POZLOVICE 15:30 14:15

8 9.10. Ž POZLOVICE - Jaroslavice 12:30 ---

8 8.10. (sobota) D POZLOVICE - Újezd 12:30 ---

10 9.10. A POZLOVICE - Štítná nad Vl. "B" 15:00 ---

9 15.10. (sobota) Ž Tlumačov - POZLOVICE 12:00 10:45

9 16.10. D Spytihněv - POZLOVICE 12:00 10:45

11 16.10. A Vlachovice "B" - POZLOVICE 14:00 12:45

10 23.10. Ž POZLOVICE - Doubravy 11:30 ---

12 23.10. A POZLOVICE - Nedašova Lhota 14:00 ---

13 29.10. (sobota) A Nevšová - POZLOVICE 13:30 12:30

14 6.11. A Mirošov - POZLOVICE 13:30 12:15
v případě příznivého počasí se odehraje první jarní kolo

žáci (Ž) - okresní soutěž sk. „A“               dorost (D) - okresní soutěž               muži (A) - III. třída sk. „B“
Příznivci jsou srdečně vítáni!


