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Vážení spoluobčané,
Čtyřleté volební období velmi rychle uteklo a před námi 
jsou volby do obecních zastupitelstev. Je to příležitost 
k tomu ohlédnout se do nedávné i vzdálenější historie, 
porovnat vize a sliby se skutky. Je to ale také příležitost k 
zamyšlení se nad tím, o co budeme usilovat do budoucna. 
Pokud si odpovíme na tyto otázky, pak se budeme muset 
zamyslet i nad tím, kdo z nás usedne do zastupitelstva a 
bude schopen v nadcházejícím období řešit naše problémy, 
plnit naše přání a celkově Pozlovice posunout alespoň o 
krůček vpřed. V letošních volbách máte možnost vybrat 
si zastupitele ze tří kandidátek. Věřím, že využijete svého 
volebního práva a sami rozhodnete o tom, jak se bude další 
rozvoj a tím i podmínky pro Váš život v Pozlovicích ubírat.
 Měla jsem tu čest stát v čele Pozlovic po dobu 
téměř 12 let. S týmem zastupitelů, s týmem pracovníků 
úřadu a se členy spolků jsme se společnými silami snažili 
plnit sliby z volebních programů, ze kterých jsme po 
vzájemné dohodě v zastupitelstvu zpracovali priority 
našeho programu na celé volební období 2010 – 2014. 
Dnes Vám předkládáme zprávu o tom, co se podařilo i o 
tom, co se nepodařilo. 
 Děkuji všem, kteří se na plnění nelehkých úkolů 
spojených s naplňováním programu podíleli. Je velmi těžké 
na tomto místě jmenovat jednotlivce. Každé dílo se rodí 
z mravenčí práce velkého množství lidí schopných navíc 
dohodnout se, spolupracovat, vzájemně si pomáhat. Jsem 
ráda, že jsem měla možnost převážně s takovými lidmi 
po dobu svého působení spolupracovat a přeji i nově 
zvolenému starostovi či starostce Pozlovic dobrý tým 
Vámi zvolených zastupitelů! I to nejlepší zastupitelstvo 
však musí mít k dispozici dnes velmi zdatný úřad, schopný 
vypořádat se s narůstajícími nároky na místní správu. S 
klidným svědomím mohu konstatovat, že stávající kolektiv 
pracovníků úřadu odvádí velmi dobrou práci a je připravený 
se s novými nároky vždy vypořádat.

 V začátku svého působení ve funkci starostky 
jsem narazila text „Desatero dobrého starosty“ z r. 1936. 
Snažila jsem se tímto desaterem řídit a věřím, že i pro mé 
následovníky to může být inspirativní:
1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce, být prvním 
občanem v obci je velké vyznamenání. Slib sám sobě na 
svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš!
2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i 
těch, kteří tě nevolili. Buď proto ke všem stejně vlídný a 
spravedlivý.
3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného 
úřadu příslušníky různých politických stran, máš v nich 
spatřovat jen a jen občany.
4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život 
starým, chudým a práce neschopným příslušníkům obce.
5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic 
lepšího nemůžeme přát svým dětem, ovšem kromě zdraví, 
než dobré vzdělání.
6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje 
ušlechtilou zábavu a vzdělání občanům.
7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, 
zvelebuje a zlepšuje její zdravotní úroveň. Zasadit strom na 
správné místo znamená vykonat dobrý skutek.
8. Vynasnaž se osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní 
a zákonné předpisy, abys neopomněl nic, co by mohlo obci 
sloužit ku prospěchu.
9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji 
a úzkostlivěji než se svým vlastním majetkem. Když 
prohospodaříš svůj majetek, bude to tvoje škoda, ale když 
promrháš obecní, ztratíš čest.
10. Dávej obci pěkný příklad nejen dobrého starosty, ale 
také řádného občana v soukromém životě. Jediný tichý 
příklad mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!
	 Přeji	 Vám	 i	 Pozlovicím	 ve	 volbách	 konaných	 
ve	dnech	10.	a	11.	října	2014	úspěšnou	volbu!

Ing.	Olga	Tkáčová,	starostka
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Ing. Olga TkáčováProgramové priority ZM Pozlovice na volební období 2010 - 2014
 Vážení občané, předkládáme Vám zprávu o plnění 
programových priorit v končícím volebním období. Většina 
splněných cílů je zvýrazněna tučně, kurzívou jsou uvedeny 
priority, které se nám ať už pro nedostatek financí či z jiných 
důvodů nepodařilo naplnit. Program byl schválen usnesením 
zastupitelstva městyse Pozlovice č. 8/1/2010/ZM ze dne 15. 12. 
2010, tato zpráva o plnění programu byla projednána radou na 
svém zasedání 24. 10. 2014 a zastupitelstvu bude předložena  
1. 10. 2014.

POZLOVICE – MĚSTYS  
S DOBŘE HOSPODAŘÍCÍ SAMOSPRÁVOU

Budeme nadále:
• efektivně hospodařit s maximálním využitím dotací, 
především z fondů EU
S využitím dotací byly realizovány stavby Odpadové centrum, 
ul. Podhradská, Centrum II, sanace sesuvu v ul. Ludkovická, 
Parkoviště a stezka zdraví, Jurkovičova alej atd. Do rozpočtu 
jsme získali dotace ve výši téměř 23 mil. Kč, bez dotací by 
nebyla možná realizace ani poloviny uvedených projektů. 
• řešit majetkoprávní vztahy k pozemkům zastavěným objekty 
ve vlastnictví městyse
Probíhá průběžně zejména v rámci vypořádání po realizaci 
staveb. 
• spolupracovat	 s	 podnikatelskými	 subjekty	 na	 rozvojových	
projektech	 s	 cílem	 vytvořit	 nové	 pracovní	 a	 podnikatelské	
příležitosti	pro	všechny	kategorie	obyvatel
Zde narážíme na malý zájem podnikatelů a současně na 
malou ochotu některých nezaměstnaných pracovat. 
• prohlubovat spolupráci s městem Luhačovice a obcemi 
mikroregionu Luhačovské Zálesí
Probíhá – v rámci spolupráce byly realizovány propagační 
materiály, prostřednictvím MAS získána podpora projektů 
neziskových subjektů (sklad TJ Sokol, Rekonstrukce Junácké 
chaty, Stavební úpravy fary) i podnikatelů. Multifunkční 
centrum bylo podpořeno v rámci projektu informační 
centrum Jižního Valaška. 
• realizovat	opatření	k	úsporám	provozních	nákladů	v	doposud	
nezateplených	 objektech	 a	 zařízeních	 (ZŠ	Pozlovice,	 kabiny	 TJ	
Sokol,	hasičská	zbrojnice)
Nerealizováno zateplení – dle výsledku energetických auditů 
je neefektivní pro získání dotací. Úspory energií řešíme 
průběžným vyhodnocováním nabídek dodavatelů energií. 

POZLOVICE – MĚSTYS  
S KVALITNÍM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM

V tomto volebním období chceme:
• pokračovat ve výstavbě a opravách chodníků i komunikací 
– sanace sesuvu Ludkovická, studie rozšíření a chodníku v ul. 
Ludkovická, ul.	 A.	 Václavíka	 včetně	 rozšíření	 parkoviště	 u	
kostela, chodník v ul. Podhradská
Kromě uvedeného realizována oprava Chodníku Nivy, úpravy 
Centra II., probíhá rekonstrukce Jurkovičovy aleje, ve 
spolupráci s ŘSZK vybudována nová okružní křižovatka pod 
Petrůvkou, ve spolupráci s Povodím Moravy s. p. a Zlínským 
krajem opravena okružní komunikace kolem přehrady. 
• pomoci s budováním inženýrských sítí v lokalitách 
schválených pro bydlení
Vypracována projektová dokumentace na kanalizaci Nivy a 
A. Václavíka. 
• zkvalitňovat údržbu komunikací, veřejných prostranství 
(rekonstrukce autobusových zastávek) a hřbitova, pokračovat 
ve výsadbě a údržbě nové zeleně, dobudovat	VO	u	Luhačovické	
přehrady
Rekonstruována zastávka Nad Přehradou, projekty 
Revitalizace alejí, výsadby pod kostelem, u MŠ, v centru, 

u přehrady zprovozněna část areálového osvětlení u VZ 
Přehrada a Adamantino .
• dobudovat odpadové centrum, zkvalitnit podmínky pro třídění 
odpadů a udržet poplatky za likvidaci odpadu na nejnižší možné 
úrovni
Odpadové centrum realizováno, poplatky jsou vybírány  
s minimální úpravou. 
• dokončit rekultivaci skládky v Korytech, zajistit	 novou	
skládku	zeminy
rekultivace byla provedena včetně nové výsadby, vykoupen 
pozemek pro skládku zeminy 
• ve spolupráci s kompetentními orgány odstranit zdroje 
znečištění vody v přehradě a usilovat o odstranění	 nebo 
zprovoznění	zdevastovaných	objektů	na	území	městyse
Zprovozněna ČOV v Dolní Lhotě, odtěženy sedimenty  
z přehrady, nepodařilo se výrazně změnit přístup vlastníků ke 
zdevastovaným objektům. 
• dokončit práci na novém územním plánu
Nový územní plán byl schválen, zpracovány zastavovací 
studie tří lokalit a probíhají komplexní pozemkové úpravy, 
které umožní další rozvoj území. 
• motivovat občany a organizace k péči o vzhled městyse  
a svých nemovitostí
Průběžně probíhá osvěta, do domácností byly pro občany 
zdarma pořízeny kompostéry. 

POZLOVICE - MĚSTYS  
S DOSTUPNÝMI SLUŽBAMI PRO OBČANY

Naším cílem je:
• udržet a rozšířit rozsah základních služeb (např. zprovoznění 
prodejny smíšeného zboží v minimarketu, dopravní obslužnost, 
rekonstrukce autobusových zastávek, zdravotní a sociální péče)
Proběhla řada jednání s provozovateli obchodů se smíšeným 
zbožím - COOP, Hruška, ENAPO, z důvodu malé prodejní 
plochy v budově minimarketu nedošlo k dohodě. Byla 
prověřována vhodnost jiných míst a prostor pro umístění 
prodejny, vhodné koncepční řešení dosud nebylo nalezeno, 
proto byla poskytnuta přímá podpora na vybavení prodejny 
potravin u Krajčů. Navýšeny příspěvky na dopravní 
obslužnost, podpora Charity Sv. Rodiny.  Pro seniory je 
poskytován příspěvek na stravu ve školních jídelnách, 
rodičům příspěvek při narození dítěte. 
• v návaznosti na připravovanou digitalizaci TV a rozhlasového 
vysílání aktualizovat a rozšířit programovou nabídku kabelové 
televize, vyjednat výhodnější podmínky internetového připojení
Nabídka kabelové televize rozšířena, provedena digitalizace 
a modernizace datové sítě – za srovnatelné ceny rychlejší 
připojení.  
• prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi a 
pokračovat v jejich podpoře (společenské organizace, zájmová 
sdružení, církve, charita)
Průběžně poskytována finanční podpora, hrazeny provozní 
náklady v některých zařízeních pro činnost. 
• rozšířit nabídku služeb pro občany, např. o údržbu pozemků
Služby prováděny Službami městyse Pozlovice s.r.o. za 
nákladové ceny – sečení, práce stroji, doprava. 
• dále zkvalitňovat informovanost občanů, zavést	 zasílání	
e-mailových	zpráv	registrovaným	zájemcům, možnost inzerce na 
webových stránkách
S nástupem smartfonů a mobilního připojení zasílání 
e-mailů není aktuální, inzerce je zavedena. Nově zavedena na 
infokanále a webových stránkách rubrika „Události týdne“. 

POZLOVICE - MĚSTYS  
S HISTORIÍ, VZDĚLÁNÍM A KULTUROU

Zasadíme se o:
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• zlepšení materiálních podmínek pro provoz a vzdělávání 
v základní i mateřské škole (oprava soc. zařízení, modernizace 
počítačové učebny) a zajištění kvalitního personálního obsazení 
vedení škol
Provedena rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ, zřízena nová 
počítačová učebna, v r. 2013 proveden konkurz na ředitele 
základní školy. 
• vylepšení podmínek pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 
(školní družina, zájmové kroužky)
Rozšířeny možnosti pro volnočasové aktivity – ve spolupráci s 
DDM kroužky přímo v Pozlovicích. 
• podporu kulturního dění v Pozlovicích, udržení tradičních 
sportovních, kulturních a společenských akcí
Tradiční akce probíhají díky činnosti spolků s finanční i 
materiální podporou z rozpočtu městyse.
• vybudování multifunkčního informačního centra v přízemí 
úřadu městyse (knihovna, poštovna, informace, veřejný internet, 
prezentace historie a současnosti Pozlovic, elektronický	terminál	
služeb	spol.	Sazka)
Provedena kompletní přestavba přízemí úřadu, terminál 
Sazky díky sporným společenským dopadům her nebyl 
pořizován. 
• další rozvoj spolupráce s partnerským městem Rajecké 
Teplice

Spolupráce probíhá a byla rozšířena na činnost spolků,  
v rámci spolupráce mikroregionů pořízena multikára a je 
prováděna likvidace invazních rostlin, výměnné cesty školní 
mládeže.
 

POZLOVICE - MÍSTO  
PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK

Budeme podporovat:
• další dovybavení a modernizaci sportovišť, dětských koutků a 
vybudování	výletiště	–	studie	víceúčelového	sportovního	areálu,	
rekultivace	travnaté	plochy	vedle	MŠ	Pozlovice
Vybudováno dětské hřiště v areálu TJ Sokol Pozlovice, stezka 
zdraví a průlezka u přehrady, vybavení pro lezecké aktivity 
u ZŠ. 
• vybudování další infrastruktury pro využití volného času 
financované z dotací a sdružených prostředků (cyklostezky, 
naučné stezky, zimní běžecké tratě, loděnice, odstavné parkoviště 
u MŠ a u přehrady
Naučný chodník Luhačovická Přehrada, úprava běžeckých 
stop, modernizace přístaviště, pořízení šlapadel, parkoviště 
nad přehradou  
• vypracování	studie	proveditelnosti	sportovní	nebo	víceúčelové	
haly.

Události v průběhu III. čtvrtletí 2014 ve zkratce Ing. Bronislava Coufalíková

 V průběhu III. čtvrtletí probíhaly práce na stavbě „Úprava 
centra II“. Byly strženy stávající sloupy veřejného osvětlení 
a postaveny nové. K zúžení silnice u školy došlo především z 
důvodu bezpečnosti dětí. Byly dokončeny obruby, položeny 
dlažby, provedeny sadové výsadby, pokládka živičných vrstev v 
ulici proběhla 15. 9. 2014.
 S ŘSZK jsme se dohodli na opravě ul. Hlavní v úseku mezi 
dříve provedenými úpravami od mostu na ul. Ludkovická po 
centrum (frézování a pokládku nového povrchu provedla SÚS 
Zlínska s. r. o. ve dnech 18. – 19. 8.). 
 19. 6. 2014 proběhlo v Luhačovicích jednání Pléna MAS 
Luhačovské Zálesí o. p. s. Hlavním bodem programu byl 
Strategický plán na r. 2014+.
 19. 6. 2014 se v sále ÚM uskutečnil koncert folklorního 
souboru Viničiar, který představil folklor z různých částí 
Slovenska. Koncert uváděla Eva Janíková.
 Ve Zlíně proběhla 24. 6. 2014 Valná hromada VaK Zlín a. 
s. Hlavním bodem diskuze byla otázka vysokých cen vodného 
a stočného a další investice do obnovy vodohospodářské 
infrastruktury.
 30. 6. 2014 byly zahájeny práce na rekonstrukci sociálního 
zařízení v ZŠ Pozlovice. Stavební úpravy byly dokončeny k 
22. 8. 2014. Nad rámec projektu musela být provedena oprava 
kanalizace ve školním dvoře. Nové sociální zařízení bylo žákům 
a pracovníkům školy předáno při zahájení školního roku. Stavbu 
realizovala společnost HOKR STAVBY s. r. o., celkové náklady 
činily 1.278.870 Kč vč. DPH.
 Byly dokončeny práce na okružní křižovatce Petrůvka (z 
našeho rozpočtu byla financována autobusová zastávka Nad 
přehradou, přeložka inženýrských sítí – vodovod a kabel nn, 
veřejné osvětlení kruhové objezdu).
 Společnost Satturn Holešov s. r. o. pořídil CMTS, což je 
nejdůležitější součástka pro lepší fungování internetu, následně 
byla prováděna kontrola a měření před jejím osazením. Montážní 
práce proběhly v průběhu srpna a září.
 V multifunkčním centru byla během prázdnin instalována 

výstava „Československé legie očima dětí“.
 30. – 31. 8. 2014 proběhlo v Rajeckých Teplicích setkání 
partnerských měst. Z Pozlovic se setkání zúčastnili zástupci 
zastupitelstva, úřadu městyse a spolků. V rámci tohoto setkání 
byly členy delegací zasazeny stromy přátelství.
 Charita Svaté rodiny Luhačovice oslavila 10. výročí svého 
založení. Jejím zaměstnancům děkujeme za spolupráci a přejeme 
další úspěšné působení.
 5. 9. 2014 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Sdružením 
lázeňských míst ČR v Klimkovicích. Sledujeme změny legislativy 
pro lázeňství. V r. 2015 si připomeneme 100 let od vyhlášení 
přírodních lázní na území Luhačovic a Pozlovic.
 Od 15. 9. je uzavřena Jurkovičova alej na přehradě v souvislosti 
s její rekonstrukcí. K cestě mezi Luhačovicemi a přehradou 
využívejte vyznačenou náhradní trasu. Vstup na staveniště je 
zakázán.
 Projekt „Ochrana biodiverzity“ pokračuje chemickou likvidací 
lokalit křídlatky.
 V prostoru knihovny a multifunkčního centra proběhlo 
zjišťování příčin zápachu. Měření provedl Zdravotní ústav v 
Ostravě, spolupracovali jsme i se znalcem na podlahy.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice prováděli sečení a 
údržbu veřejných prostranství (hlavní komunikace, v centru, 
kolem kostela před poutí). Na hřišti u MŠ provedli nátěry 
dřevěných prvků.
 V budově úřadu byly po stěnách lemujících schodiště 
nainstalovány fotografie starých a nových Pozlovic. V přízemí 
budovy byly zahájeny stavební úpravy pro nové kadeřnictví, 
které bylo otevřeno 17. 9. 2014.
 Se společností KAVYL s. r. o. proběhlo jednání o náhradě 
výsadeb v aleji K Přehradě. Realizaci plánujeme na podzim.
 Pro komunální volby, které se uskuteční 10. – 11. 10. 2014, 
jsou v Pozlovicích zaregistrovány tři kandidátky.
 
 V elektronické podobě tuto rubriku naleznete na 
 www.pozlovice.cz.

http://www.pozlovice.cz
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Ing. Stanislav JurákRekonstrukce místní komunikace - Jurkovičova alej

 Začátkem září 2014,  jen co se dokončily stavební akce  
„Pozlovice- úpravy centra II“ a „ Oprava sociálního zařízení v 
základní škole v Pozlovicích“,  byla zahájena již delší dobu 
plánovaná akce „Rekonstrukce místní komunikace Jurkovičova 
alej“. 
 Smyslem je především  vylepšit bezpečné podmínky 
pro pěší, cyklisty, bruslaře  směřující k přehradě od Slunečních 
lázní v Luhačovicích (u Jestřabí) podél potoka až po přehradu 
v Pozlovicích a nebo naopak.  Je to frekventovaná spojnice 
lázeňského centra a lázeňského místa  - rekreační zóny okolo 
přehrady v Pozlovicích.
 Práce budou  probíhat  tedy souběžně na dvou katastrech, 
luhačovickém a pozlovickém s přispěním evropských dotačních 
prostředků - Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci  
Regionálního operačního programu Střední Morava (podoblast 
podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).
 Stavba řeší  hlavně rozšíření místní komunikace  
z 3,1 m na 5,0 m včetně zajištění odvodnění,  úpravy propustků 
a zpevněných ploch (pro tržiště), nové povrchy z asfaltobetonu. 
Součástí je i obnova přístřešku zastávky autobusu na přehradě, 
laviček a odpadkových košů, terénní úpravy, dopravní značení.
 Stavba  obsahuje objekty:
SO  01 - Rekonstrukce místní komunikace Jurkovičova alej 
SO  02 - Mobiliář
SO  03 - Autobusová zastávka

 
 Financování je zajištěno z evropských dotačních 
titulů a  rozpočtu Městyse Pozlovice.  Realizaci  získala 
ve výběrovém řízení firma STRABAG a.s. PJ Zlín.

 Zahájení výstavby – 1. září 2014, ukončení stavby 
– 28.11. 2014. Cena díla : 4 898 699,- Kč (bez DPH) , dotační 
příspěvek : 85 % uznatelných nákladů ( 4 163 894,- Kč ).
 Závěrem - stezka bude cca 3 měsíce uzavřena. Náhradní 
trasa na přehradu značená informačními cedulemi začíná u 
Slunečních lázní a pokračuje ulicí Leoše Janáčka směrem na 
Pozlovice. Od Augustiniánského domu pak ulicí Antonína 
Václavíka až po ostrou levotočivou zatáčku pod hotelem 
Pohoda, kde je umístěn i turistický směrovník a náhradní trasa 
zde odbočuje doprava na lesní pěšinu, dále kolem penzionu  
U Hráze až po samotnou přehradní hráz. Pro názornost přikládáme 
mapku s vyznačením uzavřených úseků a náhradní trasy. Pěší 
směřující na Jurkovičovu alej od hotelu Luha a Harmonie (bývalá 
Fontána I a II) budou nasměrováni na náhradní trasu přes areál 
Golf (Luhapark).

Základní technické údaje

celková délka místní komunikace (MK)                                 652 mb

celková plocha úpravy MK 1 326 m2

opěrné stěny z betonových palisád 60 mb

terénní úpravy 1 200 m2

Ing. Eva Gergelová RichterováVýzva k využívání prostor Multifunkčního centra Pozlovice

 Prostory multifunkčního centra Pozlovice se 
nachází v přízemí Úřadu městyse Pozlovice. Jedná se o 
zrekonstruovanou přednáškovou místnost, která je trvale 
vybavena nejen stoly a židlemi s kapacitou cca 20 míst k 
sezení, ale hlavně LCD obrazovkou a dataprojektorem. 
Nabízí tak široké možnosti svého využití nejen pro místní 
spolky, zájmové skupiny, ale i občany Pozlovic. Místnost 
lze využít například jako vzdělávací středisko, informační 
galerii, dále pro pořádání oblíbených tvůrčích dílen, výstav 
či pro účely soukromých projekcí (prezentace fotografií 
z cest, individuální setkání apod.). Nájemné je stanoveno 
ve výši 100 Kč / hodinu, pro spolky a organizace působící 
v obci je zdarma. Proto neváhejte a využijte nabízených 
prostor pro své zájmové činnosti. 
 Za provoz a povolení ke konání akcí 
v MC odpovídá Úřad městyse Pozlovice.   

 Provozní řád je k nahlédnutí na www.pozlovice.cz/
dokumenty.php.

http://www.pozlovice.cz/dokumenty.php
http://www.pozlovice.cz/dokumenty.php
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Modernizace datové sítě Pozlovice Ing. Dušan Richter

 Práce na modernizaci multifunkční datové síťě 
Pozlovice (MDS) byly započaty v polovině měsíce srpna 
2014. Důvodem byly nevyhovující parametry sítě pro 
nasazení moderních přenosových technologií (EuroDocsis 
3.0), které by zvýšili rychlost  přenosu dat v síti (šíření 
internetu) a zlepšili její stabilitu.
 Na distribuční trase MDS bylo nutné vyměněnit 
nevyhovující primární zesilovače, všechny terciální 
zesilovače, provést kontrolu a dotažení konektorů a filtrů, 
přenastavit a otimalizovat síť. Dále došlo k přesunutí PC 
Infokanálu z budovy úřadu na hlavní přijímací stanici a 
pořízení nové CMTS (zařízení modulující data pro přenos 
k uživateli a demodulující data přicházející od uživatelů) 
značky CASA. Celková výše této investice je cca 900 tis. 
Kč.
 Dále bude nutné v domácnostech výměnit 

stávající kabelové modemy značky Arris, které již  
s novou technologií (EuroDocsis 3.0) nedokáží pracovat. 
Jedná se o cca 50 domácností. Práce bude provádět  
f. Satturn Holešov. Pro dosažení vyšších přenosových 
rychlostí je třeba vyměnit v domácnostech původní routery 
z r. 2005 Zyxel Prestige 334, které pracují s rychlostí do 10 
Mb/s, případně další starší síťové prvky (switche apod).
 V současné době probíhá v síti  testování a postupné 
přepojování účastníků na novou CMTS. Po dokončení 
modernizace MDS společnost Avonet nabídne zákazníkům 
nové aktualizované internetové tarify. Podrobnosti 
budou také zveřejněny na internetových stránkách obce  
a Infokanále.

Spolupráce s Rajeckými Teplicemi pokračuje Ing. Olga Tkáčová

 Ve dnech 30. a 31. srpna se v Rajeckých 
Teplicích uskutečnily Dny evropského přátelství. 
Cílem této akce bylo setkání občanů pěti států – 
Slovenska, Česka, Polska, Srbska a Chorvatska a 
vytvoření podmínek pro spolupráci veřejných správ 
občanských iniciativ a zájmových spolků. V úvodu 
setkání vystoupil slovenský europoslanec, který se ve 
svém příspěvku kriticky vyjádřil k umění spolupráce 
politických špiček na Slovensku. Porovnal práci 
skupiny slovenských europoslanců ze zemí bývalé 
východní Evropy a prací nizozemských kolegů, kteří 
se bez rozdílu politické příslušnosti dokážou shodnout 
na postupu ve prospěch své země, svých občanů. 
Bez dohody na společném cíli, bez spolupráce se 
velmi těžce daří řešit celospolečenské problémy. Toto 
pravidlo platí i v těch nejmenších skupinách, v rodině 

a určitě i pro zastupitelstvo tak velké obce, jako jsou 
Pozlovice. Naše spolupráce s Rajeckými Teplicemi 
trvá již 8 let a věřím, že i nově zvolené zastupitelstvo 
naváže na vytvořené partnerství samospráv i spolků.   

Solární liga Ing. Olga Tkáčová

 To je název soutěže obcí, ve které se každoročně 
vyhodnocuje obec s největším podílem obnovitelných 
zdrojů energie na svém území. I pro nás je důležité 
uchování čistého životního prostředí a proto je dobré 

příklady prezentovat, třeba i prostřednictvím této 
soutěže. Podrobnosti najdete na http://www.res-league.
eu/czech_cze/ucastnici. Postupně jsou tyto ekologické 
zdroje energie využívány i u nás v Pozlovicích. Z 
obecních objektů prozatím máme instalovaný solární 
ohřev TUV na MŠ Pozlovice, na koupališti ohříváme 
vodu tepelnými čerpadly. Pokud jste vlastníkem 
systému pro solární ohřev vody, tepelného čerpadla, 
FVE a jste ochotni informace o instalovaném výkonu 
Vašeho zařízení uveřejnit, můžete se do soutěže zapojit.
 Údaje můžete zaslat e-mailem na mestys@
pozlovice.cz, vložení do systému Solární ligy už 
zajistíme. 

http://www.res-league.eu/czech_cze/ucastnici
http://www.res-league.eu/czech_cze/ucastnici
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Daniela Linhartová, ředitelka MŠ PozloviceBarevné korálky

 Letos již po třicáté zvoní naší mateřskou školou dětské 
hlásky, smích, šum a radost ze setkání  po létě. Naše nejmladší, 
nové děti ( 2,5 až 3,5 let) mají  oči plné očekávání, otázek 
(maminko, proč jsi mne tohle nenaučila?) i slziček. Chce to více 
času, trpělivosti a spolupráce rodičů s pedagogy.
 Předškolní školství má v naší obci dlouholetou tradici, 
vždyť první školka pamatuje rok 1964… Mnozí nynější 
dědečkové, strýcové, babičky si pamatují jak chodili pomáhat 
stavět v “ akci Z“ mateřskou školu. Musí je to všechny těšit , tak 
jako nás, jak škola rozkvétá a  první krůčky do života  tu prožívají  
další a další generace dětí z Pozlovic, Podhradí, Řetechova…….
Děkujeme.
 Letos si připomene 30 let  zprovoznění nynější budovy 
– 1.9.1984 a tak jsme pro všechny naše absolventy, jejich rodiče, 
prarodiče, přátelé školy nachystali pásmo básní, písní a tanečků 
dětí pod názvem „BAREVNÉ  KORÁLKY“, které se uskuteční 
v pátek 24.10.2014 od 16.oohodin ve víceúčelovém sále městyse 
Pozlovice. Současně bude otevřena výstava dětských výtvarných 
prací v multifunkčním centru. Jste srdečně všichni zvány, přijďte 
potěšit svá srdíčka 
 V letošním školním roce 2014/2015 se k docházce 
zapsalo 76 dětí a tak máme tři třídy:
Rybičková – nejmenší – 25 dětí, paní učitelky Bc. Blanka 
Novosádová, Dana Hetmerová.
Motýlková – 25 dětí paní učitelky Hana Fučíková, Daniela 
Linhartová.
Ptáčková – 26 dětí, paní učitelky Jarmila Malaníková, Mgr. 
Monika Pitnerová.

 Během celého školního roku bude probíhat výuka 
„Oxford angličtiny“ jako nadstandardní součást vzdělávání.
 Během roku pod vedením logopedky Hany Fučíkové  
budou rodiče s dětmi hledat cestičku ke správné výslovnosti.
 Mateřská škola pracuje podle vlastního školního 
vzdělávacího programu s názvem Barevný svět očima dětí, který 
byl kladně hodnocen i Českou školní inspekcí. 
 Voňavě, čistě a se srdcem uklízí naše prostory  paní 
Marcela Miklasová a Eva Coufalíková.
 Dobrým a zdravým jídlem plní bříška dětí paní kuchařky 
Hanka Šerá a Danka Matulíková pod bedlivým okem paní vedoucí 
stravování a hlavní účetní školy – Romany Kubáčkové.
 Dále nás jako nadstandard čekají naše již oblíbené  
Dýňové slavnosti – zahrada, termín podle počasí koncem října, 
listopad. Děti se můžou těšit na Mikulášskou pochůzku, vánoční 
pracovní dílničky pro rodiče s dětmi, vánoční nadělování, pečení 
perníků…..
 Po novém roce,  hned v únoru bude Karneval, velikonoční/
jarní dílničky, návštěva farmy, dopravní hřiště, v květnu s dětmi 
připravíme oslavu maminkám – Besídky, pak pásmo her ke Dni 
dětí a jako každý rok se budeme loučit s předškoláky táborákem, 
hrou…..
 Děkujeme  již  předem všem pomocníkům, sponzorům a 
přátelům školy při spoluorganizování těchto aktivit. Každá ruka i 
finanční nebo materiální pomoc je velmi, velmi vítána. Odměnou 
jsou rozzářené dětské oči a šťastný smích. A to stojí za to!!!
 Přeji Vám všem úspěšný školní rok, hodně zdraví, 
trpělivosti, tolerance, pohody a těším se na setkání s Vámi.

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Jarní a letní měsíce jsou za námi a i když se to nezdá, 
vypadá to, že podzim začal už o prázdninách. Naštěstí byla naše 
jednotka v tomto období minimálně volaná k ostrým výjezdům a 
naši členové se mohli více věnovat kulturním akcím či sportovním 
kláním. 
 V květnu jsme připravili jako každým rokem stavění 
máje, ovšem následné kácení máje mělo pro hasiče slavnostní 
charakter. V tento den jsme oslavili kulaté výročí naší „Máni“, 
přesněji  40. narozeniny naší výjezdové cisterny s rokem výroby 
1974. Součástí této oslavy byly i projížďky veřejnosti s tímto vozem 
–„ veteránem“.  Velký zájem o tyto jízdy byl i pro nás samotné 
překvapující. V květnu se také uskutečnila již 20. hasičská pouť v 
Provodově, na které býváme tradičními účastníky. V červnu jsme 
se společně se sousedními hasičskými sbory z farnosti zúčastnili 
mše svaté a následného průvodu obcí k oslavě Božího Těla. Letos 
jsme také na žádost školy pomohli s přepravou žáků a jízdních 
kol  do Luhačovic na dopravní hřiště a také žáků do Slavičína na 
soutěž v první pomoci Helpík. V tomto období se koná i nejvíce 
soutěží. Nejprve to byla dětská pohárová soutěž hotelu Vega, 
dále pak okrsková soutěž v Kladné Žilín, tradiční noční soutěž v 
Loučce, pohárovky v Ludkovicích, Řetechově a další jednotlivá 
soutěžní klání. V letošním roce jsme také s dalšími čtyřmi sbory 
z Petrůvky, Bzové, Šanova a Kladné Žilín uspořádali vzájemné 
klání v netradičních úpravách požárních útoků a štafet – tzv. 
pivní liga. I když soutěží bylo hodně a výsledky se také ne vždy 
vydařily, tak především naši starší žáci se pod vedením Aleše 
Bednaříka umísťovali na vyšších pozicích výsledkových listin. 
Za všechny výsledky okrskové soutěže: mladší žáci - 4. místo, 
starší žáci – 1. místo, muži – 7. místo. V červenci se hasiči ještě 
postarali o pořádání předpouťové zábavy. Poslední akcí tohoto 
léta byla spolupráce na odhalování pamětní desky manželům 
Haluzovým při usměrňování  parkujících vozidel a řízení dopravy 
v okolí školy.
 Celkem ve čtyřech případech vyhlášených poplachů 

zasahovala  výjezdová jednotka. První výjezd se uskutečnil 24. 
dubna v 15:54 hod. k nahlášenému požáru střechy na Lipskách, 
ten se však podařil v zárodku majitelem domu zlikvidovat ještě 
před příjezdem jednotek. Další výjezd byl vyhlášen 19.6. v 
14:03 hod. k požáru lisu na seno na poli u výrobního provozu 
Kovo.  Na stroji vznikla pouze minimální škoda a to i díky 
použitím 2 hasících přístrojů obsluhou stroje a rychlou likvidací 
naší jednotkou ještě před příjezdem dalších jednotek HZS a 
JSDH Luhačovice.  K prozatím poslednímu letošnímu výjezdu 
jsme byli vysláni 17.9. v 18:33 hod. na ohlášený požár chatky 
na přehradě, ze kterého se nakonec vyklubalo neohlášené větší 
pálení dřevěného odpadu v těsné blízkosti budovy. V reakci 
na nedávný požár seníku v Provodově, kde bylo spotřebováno 
velké množství vody, se uskutečnil  4.7. za účasti cca 12 jednotek 
nácvik dálkové dopravy vody od vodního zdroje přes polovinu 
obce až k místu události. I používaná technika má své potřeby a o 
své si řekla také naše cisterna, která si vyžádala týdenní vyřazení 
z provozu z důvodu nutného servisního zásahu s cenou opravy ve 
výši přes 10 tisíc Kč.
 Jelikož v podzimním období se už uskuteční jen 
minimum soutěží, budeme se i nadále věnovat údržbě naší 
zásahové techniky. Z plánovaných akcí bychom se měli opět 
vydat na každoroční hasičský zájezd, uspořádat hodovou zábavu, 
spolupracovat při příjezdu sv. Martina a připravovat se na konání 
výroční valné hromady sboru.

 



Mgr. Přemysl Janeček, ředitel školyNový školní rok 2014/2015
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 Po letních prázdninových dnech plných odpočinku se 
opět otevřely brány všech škol a žáci se vrátili do školních 
lavic. Ne jinak tomu bylo v naší škole. Zatímco během prázdnin 
žáci odpočívali a nabírali síly do nového školního roku, naše 
škola nespala a prošla několika výraznými změnami. Jednalo 
se především o rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky a 
zaměstnance, renovaci školní družiny, která byla vybavena 
novým nábytkem a vymalována, a rovněž o úpravu blízkého 
okolí školy a instalaci hracích zařízení pro děti. Za všechny 
žáky a zaměstnance školy bych chtěl touto cestou poděkovat 
Městysi Pozlovice, vlastníku budovy a investorovi akce 
za realizaci těchto změn, které škole přinesou nové a lepší 
podmínky pro rozvoj vzdělávání a pevně věřím, že se žáci 
a všichni zaměstnanci školy budou lépe cítit ve školním 
prostředí.
 V novém školním roce nenastaly jen stavební 
změny a úpravy, ale čekají nás rovněž novinky v organizaci 
a fungování výuky a zájmových kroužků. Čeho se to tedy 
bude týkat? V rámci nabídky zájmových kroužků začne škola 
nově spolupracovat s DDM Luhačovice. Díky této spolupráci 
můžeme nabídnout žákům široké spektrum kroužků z 
oblasti aktivit pohybových, výtvarných, jazykových, či 
přírodovědných. Nově se také chystáme nabídnout ve škole 
jazykové kurzy angličtiny pro dospělé. Ovšem konkrétní 
realizace kroužků a kurzů se bude odvíjet od zájmu žáků a 
veřejnosti. V hudební oblasti škola rozšířila spolupráci se ZUŠ 

Luhačovice, kdy kromě již tradiční výuky hry na klavír, bude 
probíhat i výuka zpěvu.
 Samozřejmostí zůstanou již ověřené a úspěšné akce 
jako jsou vystoupení žáků pro veřejnost při příležitosti různých 
významných dnů a oslav, tvořivé dílny, školní ples, Den Země, 
sběr papíru a mnoho dalších.
 Mezi hlavní úkoly školy bude ve školním roce 2014/15 
patřit projekt s názvem „Enviroškoly – pomáháme chránit 
přírodu“, který je organizován ve spolupráci s přeshraničním 
partnerem ZŠ Fačkov ze Slovenska. V rámci daného projektu 
dojde k několika společným setkáním našich žáků a žáků ze 
Slovenska. Díky tomuto projektu získá škola další finanční 
prostředky, které přispějí k lepšímu materiálnímu vybavení 
školy pro výuku.
 Na závěr bych chtěl v novém školním roce popřát 
všem žákům spoustu úspěchů, nových poznatků a školních 
zážitků s kamarády. Přeji si, aby školní rok byl úspěšný 
a zároveň co nejméně problémový. V případě strastí 
potom abychom společně překonávali všechny překážky a 
každodenní problémy s nadhledem a vždy došli ke společné 
rozumné shodě a vyřešení situace. Rodičům pak přeji hodně 
optimismu a trpělivosti se svými dětmi a především dobrou 
spolupráci s naší školou. Vždyť k tomu, aby škola fungovala, 
jak nejlíp může, potřebujeme nejenom silné partnery v 
podobě zřizovatele, dalších organizací a spolků v městysi, ale 
především ochotu a zájem rodičů podílet se na chodu školy.

Ing. Miroslav Papoušek, Ing. Jarmil ŠvadleňákTJ Sokol Pozlovice – oddíl kopané – žáci

 Po roční pauze způsobené odchodem více hráčů do 
starších kategorií a slabším ročníkem 1999 byla přihlášena 
a rozehrána žákovská fotbalová soutěž. Do okresní soutěže 
skupiny C bylo přiřazeno 5 týmů Pozlovice, Nevšová, 
Bohuslavice nad Vláří, Nedašova Lhota a Smolina. 
 V červenci nově sestavený a značně omlazený tým 
absolvoval několik přípravných zápasů s mužstvem sousedních 
Ludkovic. Již prvními výsledky odehraných přípravných 
zápasů s Ludkovicemi, které tým po vyrovnaném průběhu 
prohrál v poměru 1:2 a 1:3, byly rozptýleny obavy trenérů a 
realizačního týmu, aby kluci byli v soutěži konkurenceschopní 
a neprohrávali vysokými gólovými rozdíly. V průběhu letní 
přípravy jsme absolvovali žákovský turnaj v Lužkovicích u 
Zlína, kde jsme obsadili pěkné druhé místo. Nejlepším hráčem 
mužstva Pozlovic byl po výborných výkonech vyhlášen Ondra 
Kraus. 
 V neděli 24. 8. 2014 jsme odehráli dlouho očekávaný 
první zápas s týmem z Nedašovy Lhoty. Přes houževnatě 
bránícího soupeře jsme se nemohli z počátku prosadit. Navíc 
soupeř hrozil nebezpečnými brejky, které musel likvidovat 
brankář Víťa Pinďák. Nakonec jsme se dokázali prosadit 
kombinační hrou a soupeře jsme přehráli v poměru 3:0. 
Dalším týmem, se kterým jsme se utkali, byl nově složený 
tým Smoliny. Smolině jsme od úvodních minut nepůjčili 
míč a po první desetiminutovce promarněných šancí se náš 
tým postupně prostřílel až k vysoké výhře 17:0. V tabulce 
druhý tým Bohuslavic nad Vláří jsme přivítali na svém hřišti 
v neděli 7. září. Naše mužstvo podalo zatím nejlepší výkon 
a po krásných kombinačních akcích jsme soupeře porazili 
výsledkem 9:0. Zatím posledním našim soupeřem bylo 
družstvo Nevšové. Proti tomuto soupeři jsme nastoupili na 
velmi těžkém podmáčeném terénu, který znesnadňoval naši 
souhru. Také proto jsme nevyužili velké množství brankových 
příležitostí. Přesto jsme si nakonec připsali 3 body za vítězství 
4:0. V první čtvrtině soutěže jsme zužitkovali zkušenosti 
z loňského roku, kdy jsme se jako družstvo mladších žáků 
utkávali s fotbalově vyspělými týmy Brumova nebo Štítné nad 

Vláří. Kluci jsou po odehrané první čtvrtině soutěže na prvním 
místě tabulky s plným počtem 12 bodů a s impozantním 
skóre 33:0. Tabulce střelců vévodí Jan Švadleňák s Radimem 
Pinďákem, oba s devíti nastřílenými góly. Zveme všechny 
příznivce a fanoušky fotbalu, aby přišli náš tým podpořit i ve 
zbývajících podzimních zápasech. 
 Aktuální složení týmu: Matěj Bača, Jan Boráň, 
Štěpán Čala, Ondřej Kraus, Daniel Kubíček, Martin Kubíček, 
Vojtěch Máčala, Martin Miklas, Petr Novák, Radim Pinďák, 
Vít Pinďák, Robert Prekop, Michal Smolek, Václav Stolařík, 
Jan Švadleňák, Šimon Švadleňák. Trenér Miroslav Papoušek, 
vedoucí družstva Jarmil Švadleňák.
 Protože v příští sezóně opustí náš tým několik hráčů, 
kteří již překročí věkový limit pro žáky, musíme nadále 
získávat nové členy a postupně je do mužstva začleňovat. V 
úterý 16. září proto proběhl úvodní nábor fotbalových žáčků do 
přípravky. Tréninky budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 17 hod. (po změně na zimní čas bude upraveno). Další 
zájemci o tuto krásnou kolektivní hru budou vítáni!! Přivítáme 
též ochotné rodiče či jiné zájemce o pomoc s trénováním 
našich žáků.
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Ohlédnutí za letními prázdninami v o. p. s. Poselství života Bc. Milada Sedlářová

 Léto a prázdniny - snad není dítě, které by je nemělo 
rádo a netěšilo se na dva měsíce prázdnin. Děti se těší a rodiče 
mají starost, jak zabezpečit v době prázdnin hlídání a program pro 
své děti. V našem mateřském centru Svatá Anna jsme chtěli být 
rodičům nápomocní, a proto jsme připravili 4 různé tábory.
 Už 30. 6. 2014 jsme odstartovali první za čtyř týdenních 
příměstských táborů v prostorech mateřského centra. Celý 
červenec byl pro děti připravený bohatý program, 
kde nechyběl ani bazén pro osvěžení a stan pro 
odpočinek. Trampolína, kterou jsme měli na 
farní zahradě, nezklamala a děti mohly dovádět. 
Tábor se nesl v duchu ,,STAŇ SE MLADÝM CHOVATELEM 
MOTÝLŮ“. Děti se zábavnou formou dozvěděly vše o motýlech. 
Celý červenec jsme pozorovali jejich vývoj od housenky až po 
motýlka. Na konci července jsme naše motýly společně vypustili 
do přírody.
 V srpnu jsme odjeli již popáté do Pitína. Letos nás čekalo 
milé překvapení v podobě krásného sprchového koutu. Už jsme 
jen postavili stany, trampolínu a bazén, zkontrolovali nádobí, 
aby byly pro všechny hrníčky, lžičky a talířky. Hlavně jsme měli 
přichystané velké hrnce, protože letos nás bylo opravdu hodně. 

Přihlášených bylo 28 dětí, 5 vedoucích, 4 instruktoři a kuchař  
s kuchařkou.
 Tématem táborů 2014 byla RODINA. Ohlédnutí za 
dvěma z nich jsou v dalších příspěvcích.
 Na poslední týden prázdnin jsme připravili na faře 
dílničky pro děti i maminky. Program byl opravdu pestrý – 
vyráběli jsme mýdla, sprchové gely, šperky z FIMO hmoty, 

malovali jsme hrnečky. Vyšli jsme na hrad hledat 
poklad a opět nám stejně jako vloni pršelo. Poklad 
jsme přesto našli, špekáčky opekli a dokonce jsme 
si i zatančili. Déšť nám vůbec nevadil. Ve čtvrtek 

nás navštívil otec Hubert, který pro nás připravil soutěž, provedl 
po kostele a nezapomněl ani na sladkou odměnu. Děkujeme. 
Starší holky byly moc šikovné. Připravily olympiádu pro menší 
děti, pomáhaly při organizaci dílniček a taky při přípravě obědu. 
Za odměnu si vyzkoušely spaní v novém zahradním domečku.
 Závěrem chci poděkovat všem, kdo se nějakým 
způsobem podílel na našich akcích v létě - rodičům za důvěru, že 
nám své děti svěřili do péče, a jejich dětem, že byly ukázněné a 
poslušné. S radostí se zapojovaly do připraveného programu, a to 
je pro nás největší odměna.

Ohlédnutí za táborem maminek a dětí – Pitín Petra Duháňová

 Letní tábor maminek a dětí se konal začátkem srpna v 
Pitíně na chatě Orel, která se nachází na samotě obklopené lesy 
a háji. Přijely maminky a dětí z různých koutů Moravy. Věk dětí 
byl různý – od týdenních miminek až po 5leté děti.
 Prostředí nám nabízelo to, co mnozí už doma nemáme 
- krásnou přírodu (les plný schovávaček, průlezek, hub, rostlinek 
a stromů, které jsme použili ke sportování a tvoření), pobyt na 
čerstvém vzduchu, spaní ve stanech nebo na chatě, opékání 
špekáčků na ohništi, vodní radovánky v potoce a mnoho jiného.
 Komfort jsme měli v oblasti stravování – jídlo nám bylo 
každý den nachystáno a nádobí umyto. Zajištěno bylo i hlídání 
dětí, např. při masáži, cvičení při hudbě a modlitbách za děti. 
Volný čas jsme tak mohli prožívat se svými dětmi a zažili jsme 
s nimi jedinečné chvíle, např. v pohádkovém lese či na stezce 
odvahy.
 Tábor se nám všem moc líbil – děti byly úžasné, zažily 
spoustu legrace a našly si nové kamarády. Maminky zase měly 

pro sebe chvíle, které je doma těžké uskutečnit. Všichni se už 
moc těšíme na další tábor příští rok.
 

Tábor Pitín 2014 Pavlína Stolaříková

 Tábor Pitín 2014 pro mnohé POJEM, pro mě obohacující 
zkušenosti, neopakovatelné zážitky a nová přátelství… 
 Tábor se uskutečnil od 7. do 15. srpna 2014 v 
prostředí přírody nedaleko malebné obce Pitín, která je součástí 
mikroregionu Bojkovsko. Ubytování bylo v místní Orlovně a ve 
stanech. Celotáborovým tématem byla Rodina. Naši táborovou 
rodinu tvořila čtyři družstva, vedoucí, instruktoři a kuchaři, kteří 
nám po celou dobu vařili výborná jídla. Nejmladším družstvem 
bylo družstvo Lvího Krále. Dalším družstvem byly Barvičky, 
o které jsem se starala společně se svým instruktorem Marťou. 
Družstvo Smíšků nás neustále rozveselovalo svým úsměvem a 
posledním družstvem byly Palačinky, které se řídily heslem: „Co 
můžeš, udělej hned, než tě sní.“ Pro děti byl připravený pestrý 
program. Nejprve jsme se vzájemně seznámili, vymysleli název, 
pokřiky družstev a vytvořili společnou vlajku, kterou jsme 
vyvěsili. Ve družstvech jsme se zamýšleli nad určitými tématy 
týkajícími se rodiny, které jsme následně odprezentovali ostatním. 
Kromě sportovních klání, různých soutěží, bojových her nebo 
trampolíny, nás čekal i táborák a měli jsme možnost si vyzkoušet 

různé výtvarné techniky, jako je batikování šátků, mozaikovou 
techniku, výrobu andělíčků a hvězdiček z korálků. Mj. děti čekala 
přednáška o myslivosti, která byla spojená se soutěží ve střelbě 
ze vzduchovky. Také nás navštívili členové komunity Cenacolo, 
kteří se věnují (nejen) drogově závislým lidem. Nedílnou součástí 
byla nedělní mše svatá, na kterou jsme společně putovali a po 
které následovalo zvlažení na místním koupališti. Nechyběl 
ani celodenní výlet na farmu na Žítkovou, kde Vás tamější 
prostředí vybízelo, abyste se zamysleli nad způsobem života. 
Příjemným zpestřením byla pro děti doba Vánoc, která k rodině 
neodmyslitelně patří. Proto jsme si upekli cukroví, zazpívali 
koledy, zahráli živý Betlém, rozdali dárky a hlavně byli všichni 
pohromadě s Pánem Ježíšem.
 Chci poděkovat všem za to, že jsem se mohla tábora 
zúčastnit a také dětem, vedoucím, instruktorům a ostatním, kteří 
se jakkoliv na tvorbě tábora podíleli, protože bez nich by se 
neuskutečnil. Po těchto nádherně prožitých dnech v přírodě a v 
rodinné atmosféře se pro mě Pitín stal také POJMEM.
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Roman HlavičkaŠachový oddíl TJ Sokol Pozlovice

 Na novou sezónu 2014 / 2015 se náš šachový klub začal 
připravovat od začátku srpna. První zářijový týden školního roku úspěšně 
proběhl nábor mladých šachistů a šachistek. Šachové tréninky žáků 
probíhající v multifunkčním centru městyse Pozlovice každou středu od 
17:00 hod. vedeme společně s Mirkem Krajíčkem, kterému patří velký 
dík za práci a jeho čas, jenž věnuje našemu šachovému oddílu. 
 V průběhu léta k nám přestoupila Šárka Valešová ze ŠK Zlín a 
David Filipčík z Horní Lhoty. Na hostování jsme získali velmi zkušené 
hráče Milana Jančeka ze Slavičína, Antonína Gergelu ze ŠK Zlínterm 
Malenovice a Ludvíka Procházku z Dolní Lhoty. Ludvík hraje také 
juniorskou první ligu ve Slavii Kroměříž. Dále se samozřejmě můžeme 
spolehnout na služby šachového mistra Ladislava Mikulčíka, který  
tento rok taktéž posílí ŠK Zlín v první lize. Do soupisky našeho týmu 
pro krajskou soutěž se budeme snažit začlenit i mladé nadějné pozlovské 
šachisty Daniela Kubíčka, Petra Nováka, Vojtěcha Bednaříka, Aleše 
Bětíka, Samuela Otlíka a Jindřišku Hrabinovou. V neposlední řadě páteř 
našeho týmu tvoří zkušení hráči Miroslav Krajíček, René Lekeš, Jaromír 
Roubalík a Roman Hlavička. Jelikož každý zápas v krajské soutěži hraje 
8 hráčů a mohou nastupovat pouze 3 hosté, tak je naší velkou výzvou a 
úkolem pracovat s mládeží, abychom zdárně vybudovali širší členskou 
základnu. Věříme, že od sezony 2015 / 2016 se někdo z mladých šachistů 
objeví i v základní sestavě našeho „A“ týmu. 
 Pro nadcházející šachovou sezónu se nám podařilo dát 
dohromady celkem vyrovnaný a zkušený tým. Chtěli bychom se pokusit 
o co nejlepší výsledek a ukázat, že i „nejmenší“ účastník krajské šachové 
soutěže dokáže hrát vyrovnané zápasy s mnohem ostřílenějšími týmy. 
Ke každému šachovému zápasu budeme přistupovat s úctou a pokorou 
k soupeři, ale vždy s cílem vyhrát. Velmi oceníme, když nás přijdete 
povzbudit na naše domácí utkání do multifunkčního centra Městyse 
Pozlovice. 
 Také si moc vážíme a děkujeme TJ Sokol Pozlovice za vynikající 
zázemí a podporu, bez které bychom krajskou soutěž zcela určitě 
neodehráli.

Los zlínské krajské šachové soutěže západ 2014/2015

1. kolo 2. 11. 2014 

ŠK Holešov “A” – ŠO TJ Sokol Pozlovice

2. kolo 16. 11. 2014 

TJ Sokol Pozlovice – ŠK Staré Město “E”

3. kolo 30. 11. 2014 

TJ Vlčnov “A” - ŠO TJ Sokol Pozlovice

4. kolo 14. 12. 2014 

ŠO TJ Sokol Pozlovice – SK EMKaD Holešov “A”

5. Kolo 11. 1. 2015

TJ Fatra-Slavia Napajedla “B” - ŠO TJ Sokol Pozlovice

6. kolo 25. 1. 2015 

SK Boršice “B” - ŠO TJ Sokol Pozlovice

7. Kolo 8. 2. 2015 

ŠO TJ Sokol Pozlovice – TJ Bojkovice “A”

8. Kolo 22. 2. 2015 

ŠK Staré Město “F” - ŠO TJ Sokol Pozlovice

9. Kolo 15. 3. 2015 

ŠO TJ Sokol Pozlovice – TJ Dolní Němčí “A”

10. kolo 29. 3. 2015 

Spartak Uherský Brod “A” - ŠO TJ Sokol Pozlovice

11. kolo 19. 4. 2015 

ŠO TJ Sokol Pozlovice – ŠO TJ Zborovice “A”

Slavnostní odhalení pamětní desky manželům Haluzovým - Pozlovice  19. září 2014
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2014
Anežka Záhorovská Nivy 192 70 let
Miroslav Žmolík Pod Větrníkem 18 70 let
Věra Hetmerová Nivy 189 70 let
Jana Skovajsová Hlavní 214 70 let
Karel Hetmer Nivy 189 70 let
Marie Ročková Podhradská 133 75 let
Jaroslav Skovajsa Hlavní 214 75 let
Emilie Burešová Na Drahách 171 75 let
Emilie Šnajdarová Leoše Janáčka 199 80 let
Rudolf Hájek Nivy 218 80 let
Eliška Sedlářová Hlavní 239 80 let
Anna Bednaříková Hlavní 49 80 let
Jarmila Hanousková Ludkovická 245 81 let
Drahuše Barvíková Ludkovická 375 82 let
Radomil Václavík V Dražkách 142 83 let
Ludmila Janíková Hlavní 303 84 let
Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 86 let
Miroslav Coufalík Koryta 231 87 let
Věra Grimesová Antonína Václavíka 140 88 let
František Máčala K Přehradě 146 88 let
Anděla Mikulcová Hlavní 55 92 let

Všem	jubilantům	srdečně	blahopřejeme. 

Sňatky 
Michaela Roubalíková a Ivo Nimrichter                  Nivy III. 350 
Jakub Kolář a Andrea Gajdošíková                                Nivy 207 
Eva Martincová a Lukáš Úlehla                                  Koryta 156

Přejeme	hodně	štěstí	na	společné	cestě	životem.

Naše řady opustili
JUDr. Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 88 let

Všem	pozůstalým	vyjadřujeme	upřímnou	soustrast.
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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.

●		 4. října 
  Divadlo	BUBÁCI	v	tělocvičně 
○ 	 10. - 11. října 
	 	 Volby	do	obecního	zastupitelstva 
●  24. října 
  Oslava	Mateřské	školy	Pozlovice 
○  7. listopadu 
  Posezení	pro	seniory 
●  8. listopadu 
	 	 Hasičská	hodová	zábava 
○  9. listopadu 
  Svatomartinské	hody
●  22. listopadu 
	 	 5.	Medový	den
○  28. listopadu 
  Rozsvěcování	vánočního	stromu
●  3. prosince 
	 	 Vítání	občánků
●  21. prosince 
  Předvánoční	koncert	 
	 	 v	kostele	sv.	Martina	–			 	
	 	 Nivničanka

Společenské akce

Pokud nemáte zájem o zveřejnění  ve společenské kronice, 
sdělte to prosím na ÚM Pozlovice, tel: 577 113 071. 

Vzpomínka 

Dne 8. října 2014  
by se dožila 100 let  

paní  
Marie	Matulíková.

S láskou vzpomínají  
trojčata Eva, Anežka, Václav  

a celá rodina.

 

Představení se uskuteční 

ve víceúčelovém sále 

ÚM Pozlovice. 

Jedná se o tři krátké pohádky 

bez přestávky na téma 

Jak se nebát bubáků.

Milý rodiče, kamarádi, přátelé školy  
a příznivci veselostí!!!

 
Opět Vás zveme na zahradu mateřské školy na 
další ročník Dýňových slavností, které budou 

veselé, rozverné, trošku strašidelné,  
ale i sladké… 

Hlavně přinesou radost dětem, rodičům, 
prarodičům, přátelům a kamarádům  

co mají rádi veselo… 
 

Sladké strašení  2014  
– rozverné dýně!!

Prosím vybírejte, kupujte různé druhy dýní, 
velikostí, tvarů a zabarvení, které v říjnu/

listopadu, dle počasí společně rozsvítíme a na 
zahradě naší mateřské školy. Opět nebudou 

chybět soutěže pro děti,  
občerstvovací stanice a táborák.

Prosíme, pro zpestření přineste i výrobky na 
ochutnání:

(kompoty, koláče, páje, buchty, pomazánky..)
Těšíme se na Vás!!!


