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 Byl bych asi špatným fanouškem pozlovského 
fotbalu, kdybych nejdříve neposlal velkou gratulaci našim 
fotbalistům, kteří v letošní sezóně suverénně vyhráli 
okresní soutěž III. třídy skupiny „B“ a pro příští ročník 
postupují do okresního přeboru. Radost z předváděné hry  
a spoustu pěkných akcí a branek si stejně jako já určitě 
užila i početná skupina věrných fandů. 
 Asi už mě ani nepřekvapil rozhovor s jedním 
bývalým fotbalistou, který byl veden pár dní po prvních 
bujarých oslavách, kdy mi byla položena otázka: „Co dá 
obec na postup?!“ Z rozhovoru jsem měl pochopit, že 
pro sport, potažmo pro fotbal, v obci děláme 
velmi málo, spíše vůbec nic. Každý má právo 
na svůj vlastní názor a asi je marné někoho 
přesvědčovat o opaku, když dotyčný některé 
věci nevidí nebo spíše vidět nechce. Pravdou 
však je, že se nám po dlouhých letech a 
po zdlouhavém a nelehkém vyjednávání 
podařilo odkoupit část pozemků pod hrací 
plochou hřiště, pozemky pod tribunami a 
oplocením za brankou a pozemky za hřištěm 
směrem k farmě, o kterých je v uzemním 
plánu uvažováno jako o plochách pro rozvoj sportu, tzn. 
na těchto plochách bude v budoucnu možné zbudovat 
např. sportovní halu, víceúčelové tréninkové hřiště, 
výletiště nebo parkovací stání. Do těchto ploch obec  
v loňském roce investovala nemalé finanční prostředky  
a letos ještě bude splácet druhou splátku kupní ceny. 
Celkově za pozemky zaplatíme cca 1.858 tis. Kč. Další 
významnou investicí, která bude zahájena začátkem 
letošního července, je rekonstrukce kabin. Účelem 
rekonstrukce je oprava havarijního 
stavu střechy, výměna oken a dveří 
a zateplení budovy. Předpokládané 
náklady na rekonstrukci jsou cca 2,5 
mil. Kč, přičemž část nákladů ve výši 
cca 750 tis. Kč by měla být hrazena 
z dotace. Věřím, že se vše včas a v patřičné kvalitě podaří 
dokončit, aby mohli nejen naši fotbalisti budovu nadále ke 
spokojenosti užívat.   
 Pro mě osobně fotbal znamenal a stále znamená 
nejenom běhání za balónem, ale hlavně setkání s nejlepšími 
kamarády, srandu v kabině nebo na hřišti, spoustu skvělých 
zážitků, a když se přidá i radost ze vstřeleného gólu nebo 
vítězství týmu, tak myslím, že nic úžasnějšího nemůže 
sport člověku nabídnout. Tímto bych chtěl povzbudit děti  
a jejich rodiče, aby je k tomuto pěknému kolektivnímu 
sportu vedli a i ony zažily tento pocit radosti. A abychom 
také my fanoušci i za pár let mohli chodit fandit místním 
klukům a mohli mudrovat, jak měl kdo přihrát nebo 
vystřelit a co bych já udělal lépe… 
 Rád bych se také zmínil o své práci na úřadě. 
Čas od času mě někdo z občanů, kamarádů nebo bývalých 
spolužáků řekne: „Šak vy na tom úřadě jenom sedíte  
a nic neděláte!“ Většinou s úsměvem na rtech odpovím, 
že si to může jít zkusit. Na úřad jsem nastoupil v roce 

2003 a musím říct, že za těch 14 let, co zpracovávám 
účetní, ekonomickou a mzdovou agendu, se řada věcí 
radikálně změnila a řada věcí je daleko složitější než  
v minulosti. Původní účetnictví obce bylo zaměřeno na 
tzv. rozpočtové hospodaření, tzn. na rozúčtování nákladů  
a výnosů dle rozpočtu. V roce 2010 došlo k výrazné změně 
účetnictví obcí, k rozpočtovému hospodaření přibylo 
v podstatě celé účetnictví podnikatelské, takže mimo 
měsíčních výkazů o plnění rozpočtu jsme nyní povinni na 
Ministerstvo financí čtvrtletně zasílat účetní výkazy jako 
je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, 

provádět podrobnější evidenci majetku a odpisy 
dlouhodobého majetku apod. Mimo to se obec 
stala v roce 2008 plátcem DPH, což kromě 
ekonomických výhod přineslo i administrativu  
s tím spojenou. Jako každý jiný plátce jsme 
povinni měsíčně zasílat kontrolní hlášení, 
podávat daňová přiznání a vést příslušné 
agendy. Řada dalších povinností nám 
vznikla v souvislosti se založením dceřiné 
společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o., 
s vybudováním a provozováním koupaliště 

DUHA, odpadového centra a dalšího zbudovaného 
a provozovaného majetku. Kolikrát při konzultacích 
některých problémů s kolegy jenom kroutíme hlavou, 
co všechno jsou naši poslanci schopni schválit ve jménu 
dnes moderního slova transparentnost. Bohužel nad těmito 
povinnostmi nemůžeme jenom mávnout rukou nebo je 
ignorovat, protože každé takové nesplnění povinnosti dané 
zákonem je posuzováno jako správní delikt, za který hrozí 
obci sankce.  

 V území obce je spousta potřeb, 
nedořešených problémů a přání 
občanů, a tak je stále co vylepšovat. 
Ve schváleném strategickém plánu na 
léta 2016 - 2026 máme tyto projekty 
vyčísleny částkou dosahující k 160 

mil. Kč. Zdroje na jednotlivé roky však dosahují sotva 
jedné desetiny zmíněných požadavků, proto se musíme 
rozhodovat, co bude prioritou, co musíme řešit okamžitě  
a co ještě může počkat. Pokud to jde, tak se snažíme 
vyhovět představám a požadavkům občanů. Bohužel, 
někdy se mohou názory na řešenou problematiku značně 
lišit a pak se může na první pohled zdát, že naše rozhodnutí 
o investicích, nákupech či prodejích pozemků a jiného 
majetku jsou nepřiměřená nebo tvrdá. Na druhou stranu 
je nutné vidět i to, že stejně tak jako si hájí svá práva 
jednotlivec, tak je povinností zastupitelstva, rady a úřadu 
hájit práva obce jako celku. Mohu Vás ujistit, že problémy 
jsou důkladně diskutovány ze všech možných úhlů 
pohledu na jednání rady či zastupitelstva. Snad se nám daří 
rozhodovat správně a rozumně.
 Protože se blíží prázdniny, tak bych Vám všem 
chtěl popřát pěknou dovolenou, krásné a slunečné léto  
a myslím, že nebude vadit, když občas i pořádně zaprší.

Ing. Miroslav Papoušek, místostarosta

Citát:
„Na celou stránku napiš jenom 

MISTŘI !“
 Legenda*

* pozn. redakce: Jarmil Švadleňák
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Revitalizace šaten Pozlovice - čp. 361 na fotbalovém hřišti            Ing. Stanislav Jurák

 Poslední budovou, která byla zařazena do 
postupného dlouhodobého plánu rekonstrukcí objektů 
ve vlastnictví Městyse Pozlovice, je budova sloužící pro 
potřeby sportu  a zábavy široké veřejnosti - objekt šaten  
v areálu fotbalového hřiště.

 Objekt byl  s elánem a za velkého přispění především 
nadšených sportovců postaven v sedmdesátých letech 
minulého století v tzv. akci „Z“ (tzn. brigádně, materiál 
dodal tehdejší národní  výbor). Během dalších let prošla 
budova několikrát přestavbou z důvodů efektivnějšího 
využití podle vývoje společnosti, resp. potřeb uživatelů 
– většinou se měnila vnitřní dispozice (např. ze sálu pro 
stolní tenis vznikly pokoje, následně kanceláře, sklady 
rekvizit, ze společenské místnosti samostatná hospoda, 
proběhla plynofikace objektu, přestavba sociálního zařízení  
a umýváren atd.).
 Předmětem nynější rekonstrukce – revitalizace 
- jsou energetické úspory – vylepšení obálky budovy.  
V následujícím období si vyžádá ve vnitřních prostorách  
úpravu topný systém.
 Vzhledem ke specifickému využití budovy nebylo 
doposud možné využít možností dotačních titulů – podařilo 
se to až v letošním roce.
 Členění stavby:
	SO 01 -  Zateplení fasády objektu
	SO 02 -  Zateplení střechy
	SO 03 -  Výměna oken a venkovních dveří

	SO 04 - Rekonstrukce bezprostředně přilehlých 
zpevněných ploch

 Financování je zajištěno z  rozpočtu Městyse 
Pozlovice a dotace z OPŽP.
 Realizaci získala ve výběrovém řízení firma 
ZEVOS stavby s. r. o., Uherské Hradiště.

 Závěrem – stavební práce budou probíhat  
o prázdninách, ve sportovní mezisezóně za omezeného 
provozu uživatelů objektu.
 I touto akcí  jako malým  dárkem pro  SK Pozlovice 
a především pro letos postupující fotbalisty – muže – do 
okresního přeboru, se připojuje Městys Pozlovice k řadě 
gratulantů.
 Prosíme všechny o respektování prací na 
staveništi a v jeho nejbližším okolí!!!

základní technické údaje
půdorysný rozměr objektu 23,00 x 10,65 m
výška objektu nad terénem 7,50 m
zastavěná plocha šaten 194,33 m2

obestavěný prostor šaten 1 535,21 m2

podlahová plocha 1. NP 164,30 m2

užitná plocha 1. NP 154,73 m2

podlahová plocha 2. NP 181,28 m2

užitná plocha 2. NP 171,71 m2

zahájení výstavby (předpoklad) 1. 7. 2017
ukončení stavby 31. 8. 2017
cena díla 2.397.867,- Kč vč. DPH
dotace z OPŽP 760.000,- Kč

Rekonstrukce MK Na Drahách         
 V červnu 2017 byla schválena podpora realizace 
akce „Rekonstrukce MK Na Drahách“ z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy  
a rozvoje venkova MMR ČR 2017 ve výši 931 tis. Kč.

Předpokládané náklady na obj. komunikace: 
cca 4.600.000,- Kč včetně DPH 
Stavbu provádí: COLAS CZ, a. s. 
Doba realizace: duben - červenec 2017
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Ochrana obyvatelstva                                                                                          Ing. Olga Tkáčová

 Jednou ze zákonných povinností starosty a úřadu 
je připravenost na krizové situace. V rámci kontroly ze 
strany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je 
pravidelně kontrolováno plnění těchto povinností, mimo 
jiné i průběžné informování obyvatel o hrozících rizicích, 
místech určených pro evakuaci. Veškeré informace z této 
oblasti jsou trvale dostupné na www.pozlovice.cz/ochrana 
obyvatelstva. Pro ty z Vás, kteří nemáte možnost informace 
získat touto cestou, uveřejňujeme informace v tištěné 
podobě, do map můžete nahlédnout na úřadu městyse.
 Život nám přináší i velmi složité situace, při 
kterých jsme nuceni přežívat za mimořádných podmínek. 
V těchto situacích jsou Vám připraveny pomoci složky 
Integrovaného záchranného systému, jehož součástí je na 
našem území rada městyse a pracovníci úřadu, dnes 16-
ti členná Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pozlovice, 
Sbor dobrovolných hasičů a povodňová komise. Krizový 
štáb je zřízen na území obce s rozšířenou působností 
Luhačovice.
 Pro mimořádné stavy jsou pro Vás připravena tato 
místa k evakuaci:
• Základní škola Pozlovice 
• Mateřská škola Pozlovice 
• Víceúčelová budova – úřad městyse Pozlovice 
• budova hasičské zbrojnice
 V případě nebezpečí jsou prioritně k varování 

obyvatel a poskytování informací využívány dvě 
sirény, kabelová televize – infokanál, webové stránky  
www.pozlovice.cz a pro případ výpadku těchto informačních 
kanálů máme připraveno auto s megafonem a hasičské 
auto. Důležité je v případě mimořádných situací sledovat 
informace z rozhlasu, televize nebo internetu. Každoročně 
v rozpočtu městyse Pozlovice vyčleňujeme 500 tis. Kč 
jako rezervu na zvládnutí mimořádných situací, pravidelně 
financujeme vybavení J SDH.
 Přesto je dobré mít ve Vašich domácnostech zásobu 
trvanlivých potravin a vody, doporučujeme i záložní zdroj 
tepla - pár polen pro zatopení v krbu, kotli či kamnech. Je 
třeba myslet i na to, že dnešní regulované systémy jsou 
nefunkční bez elektrické energie, pak je potřeba počítat  
i s elektrocentrálou.
DOKUMENTY:
• Analýza rizik správního obvodu ORP Luhačovice
• Krizový plán ORP Luhačovice – karta obce Pozlovice
• Kde získat potřebné informace
 Bližší informace naleznete na stránkách Hasičského 
záchranného sboru České republiky.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LUHAČOVICKÉHO POTOKA:
• Luhačovický potok - průvodní zpráva
• Luhačovický potok - situace záplavového území
• Luhačovický potok - mapa povodňového ohrožení  
a rizik

Komplexní pozemkové úpravy v Pozlovicích dokončeny                                                                  Ing. Olga Tkáčová

 V těchto dnech očekáváme jeden z posledních kroků 
v rámci komplexní pozemkové úpravy – promítnutí nového 
uspořádání území do katastru nemovitostí. Na tomto projektu 
bylo odvedeno obrovské množství práce a věřím, že to 
bude dobrým předpokladem pro další rozvoj našeho území. 
Děkuji všem, kteří se na tomto díle podíleli – pracovníci 
Státního pozemkového úřadu, pracovníci projekční firmy, 
zástupci sboru vlastníků i vy, samotní vlastníci pozemků.  
Za nejzásadnější přínos je možné považovat předpoklady 
pro výstavbu polních cest s využitím prostředků ze státního 
rozpočtu. V rámci komplexní pozemkové úpravy byla 
zpracována projektová dokumentace páteřních komunikací, 

která nahrazuje územní rozhodnutí. 
 Jedná se o tyto komunikace: C1 - K Větrníku,  
C7 - Vřésky, C15 - Za hřištěm, C23 - Sítné.

Úspora emisí za rok 2016                                                         

 Městys Pozlovice díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně 
obalových, ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěl za rok 
2016 ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ těmito 
úsporami:
• Emise CO2 ekv.: 67,261 tun
• Úspora energie: 1.510.980 MJ
 Příspěvek od společnosti EKO-KOM, a. s. za rok 2016 ve výši 
125.522,- Kč vylepšil naše rozpočtové příjmy. Proto třiďme dál!
 Výpočet byl proveden na základě studie Posouzení systému 
sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní 
prostředí (2016).

http://www.pozlovice.cz/krizove.php
http://www.pozlovice.cz/krizove.php
http://www.pozlovice.cz
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/rizika.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/karta.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/informace.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/lp_zprava.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/lp_zu.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/lp_po.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/krizove/lp_po.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/dokumenty/IN_kpu.pdf
http://www.pozlovice.cz/data/dokumenty/IN_kpu.pdf
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	Byla zhotovena dokumentace stávajícího stavu 
rodinného domu čp. 21 v centru městyse, jehož vlastníkem 
je Městys Pozlovice. Projednáváme přestavbu tohoto domu 
na sociální bydlení financované z IROP.
 Byla schválena žádost o dotaci z OPŽP na zateplení, 
výměnu oken a dveří objektu kabiny SK Pozlovice, 
předpokládaná výše dotace činí 760 tis. Kč. Na realizaci 
byla podána jediná nabídka ve výši 2.397.867,- Kč včetně 
DPH od společnosti ZEVOS stavby s. r. o. Uherské Hradiště. 
Termín realizace: 1. 7. 2017, předpokládané ukončení:  
31. 8. 2017. V souladu s posudkem ornitologa byly zakryty 
větrací otvory ve střeše budovy, aby zde nemohli zahnízdit 
netopýři.
 Zpracováváme projektovou dokumentaci na úpravu 
a vybavení budovy základní školy. Cílem je připravit 
specializované učebny jazyků, přírodních věd a informatiky 
s využitím moderní techniky. Financování předpokládáme  
z vyhlášených dotačních titulů.
 Úprava autobusových zastávek a křižovatky  
u fotbalového hřiště pokračuje jednáními o dořešení 
majetkoprávních vztahů s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.
 Odbornou firmou p. Jakuba Huňky byly dokončeny práce 
na ošetření stromů v aleji pod kostelem, v centru městyse  
a v Jurkovičově aleji. Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice 
s. r. o. uklízeli a štěpkovali ořezané větve z těchto stromů. 
Dále zametali posyp, odzimovali hřbitov a připravili hrací 
plochu na fotbalovém hřišti před jarní sezónou. Zahájili 
provoz WC na hřbitově a na přehradě, připravovali dřevěné 
desky na opravu laviček rozmístěných v městysi. Vyžínali 
prostory kolem komunikací, udržovali veřejná prostranství 
prováděním postřiků proti plevelům a v tropických dnech 
kropili veřejnou zeleň. Osadili jsme květinové truhlíky  
v centru.
 V areálu koupaliště byl dokončen průzkumný vrt pro 
čerpání vody na zalévání travnatých ploch. Hloubka vrtu je 
50 m, prozatím je vodní hladina v hloubce 16 m, odhadovaná 
vydatnost 0,2 l/s. Následně bylo provedeno čištění této 
vrtané studny a čekáme na další čerpací zkoušky, které 
proběhnou v červenci t. r.
 Se zástupci Povodí Moravy s. p., Krajské hygienické 
stanice Zlínského kraje, odboru životního prostředí 
KÚZK, Rybářského svazu Luhačovického Zálesí a členy 
rady městyse proběhlo jednání ve věci čistoty vody  
v Luhačovické přehradě. Začali jsme prověřovat způsob 
odkanalizování rekreačních chat v okolí vodního díla,  
v lokalitě Křapodola.
 V rámci prohlídky komunikací byly sepsány  
a reklamovány vady díla na rekonstruované MK Nivy,  
v Jurkovičově aleji a v ul. Podhradská. V Jurkovičově aleji 
a na ul. Podhradská byly závady odstraněny.
 22. 3. 2017 proběhla koordinační schůzka k přípravě 
stavby „Rekonstrukce MK Na Drahách“. Hledali jsme 

řešení k minimalizaci dopadů na uživatele komunikace. 
Byl proveden podrobný monitoring dešťové kanalizace  
v této ulici, v rámci kterého byly zjištěny lokální poruchy, 
na jejichž odstranění se bude pracovat. 3. 4. 2017 bylo 
předáno staveniště a v této ulici je omezený vjezd. Stavba 
probíhá podle harmonogramu – realizují se práce spojené 
s kabelizací nízkého napětí a veřejného osvětlení, byly 
položeny silniční obrubníky, osazeny rozvaděče nízkého 
napětí a provedeny výkopy pro zemní přípojky elektřiny 
k rodinným domům. Byly demontovány betonové sloupy 
NN. Předpokládané ukončení stavby – 21. 7. 2017.
 V lokalitě Lipska byla osazena nová autobusová zastávka 
poškozená 31. 12. 2016. Část nákladů na její obnovu ve výši 
78 tis. Kč jsme získali jako náhradu škody od pojišťovny 
Kooperativa a. s.
 Uskutečnila se akce „Košt slivovice a ochutnávka 
medu“, slavnostní vyhodnocení proběhlo 25. 3. 2017  
v sále ÚM Pozlovice za účasti delegace z Rajeckých Teplic. 
Celkem bylo degustováno 39 vzorků slivovice a 24 vzorků 
medu.

 26. 3. 2017 se uskutečnila členská schůze spolku ZA 
POZLOVICE z. s. (dříve občanské sdružení). Členy 
výboru byli zvoleni Marek Lukács (Pozlovice, předseda), 
Marian Ležák (Luhačovice, místopředseda), Václav Sedlář 
(Pozlovice), Jaroslav Pančocha (Luhačovice), František 
Talaš (Pozlovice) a Pavel Žmolík (Pozlovice). Nové sídlo 
spolku je na adrese Pod Větrníkem 60, Pozlovice, více 
informací získáte na www.zapozlovice.cz. 28. 3. 2017 
proběhla schůzka zástupců spolků v kanceláři náměstka 
hejtmana Zlínského kraje Josefa Zichy ve věci VVN 
Slušovice – Slavičín. 10. 5. 2017 se uskutečnila schůzka 
starostů a zástupců spolků na Provodově. Cílem bylo 
stanovení dalšího postupu při jednání se Zlínským krajem a 
subjekty řešícími přípravu stavby VVN 2 x 110 kV.
 Žáci školní družiny vyrobili 23 kusů velikonočních 
zajíců, kteří byli následně rozmístěni po městysi v rámci 
velikonoční výzdoby.
 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a řidičů. Dále 
se zúčastnili školení k rozpočtovému hospodaření obcí, 

Události v průběhu II. čtvrtletí 2017 ve zkratce                                                         Ing. Bronislava Coufalíková     	
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Průzkum zájmu o sociální bydlení v Pozlovicích                                          Ing. Olga Tkáčová

Vážení občané, 
 v dotazníkovém šetření provedeném v rámci prací 
na strategii rozvoje Pozlovic v r. 2015 se pro výstavbu 
dostupného nájemního bydlení pro mladé rodiny vyslovilo 
74,3 % respondentů, pro malometrážní byty pro seniory 
70,7 % respondentů. 
 Zastupitelé podpořili myšlenku využít k tomuto 
účelu pozemek s rodinným domem čp. 21 v centru Pozlovic 

a byla zpracována studie výstavby dostupného bydlení 
– 3 dvoupokojové byty s kuchyňským koutem, každý 
o ploše 51,9 m2. V současné době je možné na výstavbu 
těchto objektů získat až 90 % dotaci z IROP. Nájemné je 
regulované ve výši 57,50 Kč/m2, tj. cca 3.000,- Kč/měsíc.
 Poskytnutí dotace je však spojeno s řadou 
podmínek. Byty musí být min. po dobu 5-ti let pronajaty 
osobám splňujícím podmínky programu, zejména jejich 
čisté příjmy a sociální dávky musí být v mezích od 0,5 do 
0,9 násobku průměrné měsíční mzdy, což je v současné 
době cca 14.660 – 26.390 Kč. Žadatel nesmí být vlastníkem 
nemovitosti. Pro naše další rozhodování potřebujeme 
znát podrobnější informace o potenciálních uchazečích. 
Proto vyzýváme případné zájemce o nájemní bydlení  
v Pozlovicích, aby nezávazně vyplnili přiložený dotazník. 
Na Úřadě městyse Pozlovice případně zodpovíme další 
dotazy. 
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Jméno, příjmení ………………………………………………………………
Adresa ………………………………………………………………………...
Předpokládaný počet osob domácnosti: ………………...................................
Jméno, příjmení, věk ……………………………………………....................
Průměrný čistý příjem a sociální dávky všech osob v domácnosti  
za posledních 12 měsíců: ……………….
Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů pro potřeby průzkumu zájmu  
o sociální bydlení v Pozlovicích. 
V Pozlovicích dne ……………………. Podpis ……………………………….

Mám předběžně zájem o uzavření nájemní smlouvy na byt 2+kk v Pozlovicích. 



k novinkám ve veřejné správě a veřejnosprávní kontrole 
příspěvkových organizací.
 Na přehradu jsme zajišťovali pořízení 5 nových šlapadel; 
2 kovová šlapadla a 6 starších loděk jsme prodali.
 Byla odeslána zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatele nové hasičské cisterny na Generální ředitelství 
HZS ČR.
 U Krajského soudu v Brně probíhá insolvenční řízení na 
spol. Energie pod kontrolou, o. p. s. Městys Pozlovice má 
přihlášeny pohledávky ve výši 44.271,- Kč, ZŠ Pozlovice 
ve výši 42.346,- Kč a MŠ Pozlovice ve výši 18.566,- Kč.
 Žádost o dotaci z OPŽP na pořízení kompostérů 
podaná Mikroregionem Luhačovské Zálesí v loňském roce 
nebyla schválena. Proto nebudou kompostéry přihlášeným 
zájemcům dodány.
 Žáci základní školy ve spolupráci s MS KOMONEC 
provedli jarní úklid přírody kolem Pozlovice.
 Byly zahájeny přípravy na spuštění sezóny na koupališti 
Duha. Uskutečnil se nábor sezónních pracovníků, proběhlo 
jejich zaškolení v oblasti BOZP a PO. Koupací sezóna,  
v pořadí již osmá, byla zahájena 1. 6. 2017. Provozní doba 

v červnu je pondělí – pátek 11.00 - 18.00 hod., sobota  
a neděle 10.00 – 18.00 hod.
 Na točně v ul. Nivy II. a v ul. Hlavní bylo obnoveno 
vodorovné dopravní značení. V ul. Ludkovická a Na 
Příkopě proběhly vysprávky místních komunikací.
 Pracovníci HZS Zlínského kraje provedli kontrolu 
připravenosti městyse na krizové situace, nebyly shledány 
nedostatky.
 Auditorkou Krajského úřadu Zlínského kraje byl 
proveden přezkum hospodaření za rok 2016. Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.
 Povodím Moravy, s. p. bude provedena v prostoru 
pod hrází výměna drenážního systému, který monitoruje 
množství prosakujících vod v tomto prostoru vodního díla. 
Spol. SWECO a. s. prezentovala projekt záchytných nádrží 
a revitalizaci přítoku do přehrady. V současné době probíhá 
zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí.
 1. 6. 2017 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště „Dětský 
ráj“ u hotelu Pohoda.

Tuto rubriku najdete na www.pozlovice.cz.

	

http://www.pozlovice.cz/udalosti2.php
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Další možnost pro trávení volného času dětí z Pozlovic a okolí                                      Ing. Josef Hampl, Zálesí a. s.

Vážení spoluobčané, milé děti,
mám radost, že neuplynul ani rok od rozhodnutí Zálesí a. s. 
postavit v rámci komplexu ****hotelu Pohoda nové dětské 
hřiště a já Vás již od 1. 6. 2017 mohu jménem představenstva 
této společnosti pozvat k jeho návštěvě. Dlouho jsme 
hledali ten nejpříhodnější název a nakonec zvítězil „Dětský 
ráj“. Věříme, že se tam budou hlavně děti jako v ráji cítit 
a přesvědčí se, že pohyb na zdravém vzduchu, soutěživost 
na atraktivních hracích prvcích a čas strávený s kamarády 
v kolektivu, nenahradí žádné hry na počítači či mobilech. 

„Dětský ráj“ je určen jak pro hotelovou klientelu rodičů  
s dětmi, ale i pro veřejnost, využití volného času a naplnění 
snů a radosti našich místních dětí. Hřiště je kompletně 
vybaveno, ve zrekonstruované „Pohodové osvěžovně“ je 
rovněž zbudovaný dětský koutek, sociální zařízení u mužů 
i žen je upraveno i pro malé děti, včetně přebalovacích 
pultů. K občerstvení nabízíme pestrou nabídka nápojů, 
cukrovinek, zmrzliny, a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pro všechny je vstup volný. Je to dárek Zálesí a. s. všem 
dětem, k jejich letošnímu svátku Mezinárodního dne dětí. 

Jsme přesvědčeni, že společně s dětmi zde mohou relaxovat 
i dospělí a „Dětský ráj“ se tak stane vhodným doplňkem 
turistické infrastruktury v oblasti Luhačovické přehrady. 
Generálním dodavatelem díla byla firma Zevos a. s., 
projektovou dokumentaci stavby včetně architektonického 
návrhu zpracovala společnost JaP architects s. r. o. Za 
důležité považuji zmínit, že dílo bylo zrealizováno s pomocí 
dotace z Národního programu pro rozvoj cestovního ruchu 
- Podprogram „Cestování dostupné všem“, vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Celková cena díla činí 

4.916 tis. Kč, dotace MMR 2.458 tis. Kč.
 Za vlastníky a provozovatele „Dětského ráje“ 
Vás chci požádat, abyste se k zařízení, sadové výsadbě 
a pořízenému inventáři chovali ohleduplně, dodržovali 
provozní řád a udržovali čistotu. Jen tak budeme mít všichni 
pocit, že hřiště slouží svému účelu a že návštěvníci z řad 
dětí se zde pobaví a budou se k nám rádi vracet. 
 Všem Vám přeji příjemně strávené chvíle  
v „Dětském ráji“ a děkuji Vám, že si zde přijdete odpočinout 
a podělit se s námi o pocit z dobře vykonané práce.
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Zpráva o činnosti spolku ZA POZLOVICE z. s.                                                  Ing. Marek Lukács, předseda výboru

 Touto zprávou chci přiblížit činnost spolku ZA 
POZLOVICE z.s., ve kterém jsem předsedou výboru. 
Spolek vznikl jako občanské sdružení Za Pozlovice v roce 
1999. V letošním roce jsme prošli důležitou změnou, a to 
úpravou stanov v souladu s novým občanským zákoníkem 
a provedením zápisu do veřejného rejstříku.
 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, 
která přijímá nejdůležitější rozhodnutí, jako jsou změny 
ve stanovách, schvalování výroční zprávy o hospodaření 
spolku, schvalování rozpočtu, volba statutárního orgánu 
spolku a další. Statutárním orgánem spolku je výbor.  
V současné chvíli je výbor šestičlenný a tvoří ho: Ing. Marián 
Ležák (místopředseda výboru, Luhačovice), Václav Sedlář 
(K Přehradě 38), Mgr. Jaroslav 
Pančocha (Luhačovice), Bc. Pavel 
Žmolík (Nivy 195), František Talaš 
(Ant. Václavíka 412) a já, Ing. 
Marek Lukács (předseda výboru, 
Pod Větrníkem 60).
 Výbor se schází v přibližně 
v 14denním cyklu. Na schůzích 
výboru řešíme především situaci 
stavby vedení velmi vysokého 
napětí 110 kV (VVN) a stavbu 
trafostanice 110/22 kV u nás  
v Pozlovicích a organizační věci, 
které s touto činností souvisí.
 Naše stanovisko k zamýšlené stavbě je jednoznačné. 
Pozlovice a ani naše bezprostřední okolí v současné chvíli 
a ani ve výhledu není ohroženo nedostatkem elektrické 
energie. Zásobování našeho území je špičkové, vždyť k nám 
do Spínačky se přivádí elektrická energie ze čtyř trafostanic, 
a to Uherský Brod, Slavičín, Slušovice a Uherské Hradiště. 
Především stavba trafostanice je neopodstatněná. 
Samotná trafostanice představuje pro nás, naše děti a naši 
krajinu to největší riziko. Dnes se mluví pouze o čtyřech 
linkách, které budou z trafostanice napájet Spínačku. 
Nicméně pokud se poohlédneme po okolí, tak obdobné 
trafostanice neobsluhují jen 4 linky vysokého napětí 22 kV 
(VN). Většinou z obdobných trafostanic vychází 8–10 linek 
VN a lze tedy předpokládat, že časem i u nás budou vznikat 
nové linky VN, které budou vycházet z této trafostanice.
 A jsou zde i zdravotní rizika. Trafostanice  
a i samotné vedení emitují nepříjemný zvuk a neviditelné 
elektromagnetické záření o frekvenci blízké k srdečnímu 
tepu. Polemika, zda toto elektromagnetické záření škodí 
zdraví lidí a zvířat, se vede dlouhá léta a zřejmě se bude 
ještě dlouhá léta vést. Dále, součástí trafostanice je tzv. 
svodiště, tedy uzemnění, které slouží i k vyrovnávání 
přebytků energie nad spotřebou. Nadbytečná energie, která 
se přivede do této trafostanice, se spotřebuje tím, že je 
„vpuštěna“ do země. A ano, z podstaty věci a bezchybného 
zásobování elektrickou energií je nutné vyrábět více, než se 
spotřebovává a nadbytečnou energii takto zkratovat.

 V posledních letech v energetice nastává velký 
skok v evoluci, kterou vnímáme všichni. Je zde zřetelná 
snaha odklonu od spalování fosilních paliv, snižování 
imisí škodlivých plynů a skleníkových plynů, zvyšování 
efektivity energetických zdrojů a úspornosti spotřebičů 
a snaha o řízené spínání akumulačních spotřebičů  
a bateriových systémů, tak aby se přebytky v energetické 
soustavě nezkratovaly, ale přeměnily na jinou formu energie 
k pozdějšímu využití.
 To, co se zde zamýšlí stavět, je 30 let stará 
koncepce, která se nedostatečně vypořádala s vývojem po 
roce 1990, kdy došlo k velmi výraznému poklesu spotřeby 
elektrické energie v našem území, což dokládají i zprávy 

Energetické agentury Zlínského 
kraje a především se vůbec 
nevypořádává se změnami, které 
se v posledních letech v oblasti 
energetiky odehrávají.
  Našim hlavním cílem je 
uchránit naši krásnou lázeňskou 
krajinu, která doposud nebyla 
významně dotčena průmyslem, 
stavbou vysokých komínů  
a stožárů.
  A i proto jsme se účastnili 
již několika setkání starostů  
a představitelů okolních 

spolků. Připravujeme se na setkání starostů, zástupců 
kraje, energetické agentury, společnosti E-ON  
a spolků, které se uskuteční na půdě Krajského úřadu v úterý 
27. 6. 2017, a to díky zaštítění tohoto setkání náměstkem 
hejtmana Josefem Zichou.
 Děkuji za podporu a rád 
si vyslechnu či přečtu jakýkoliv 
názor k tomuto tématu. Můžete 
mě kontaktovat telefonicky na 
čísle 777 826 049 a emailem 
marek . lukacs@gmai l . com. 
Budu rád za jakoukoliv pomoc, 
ať již aktivní prací, podporou 
a v neposlední řadě členstvím  
v našem spolku.

 Úřadu městyse Pozlovice byla doručena žádost 
spolku ZA  POZLOVICE z. s., aby byli informováni 
o zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Spolku 
tak budou oznamována veškerá řízení a bude oprávněn 
se účastnit správního řízení, pokud oznámí svou účast 
písemně do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo zahájení řízení 
oznámeno. Bude se to mimo jiné týkat veškerých rozhodnutí  
o výsadbách, kácení, ořezu a úprav dřevin rostoucích mimo 
les a řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích.

mailto:marek.lukacs@gmail.com
http://web.meulovo.cz/dnesek/2005/0509_06.html
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12. ročník Pozlovice v pohybu – 96 let od založení SK Pozlovice a 76 let fotbalu                              Ing. Renata Sęková
 Letošní  12. ročník a 1. ročník tradiční akce pod 
staronovou hlavičkou Sportovní klub Pozlovice se vydařil, 
o čemž svědčí hojná účast, jak našich pozlovských občanů 
– sportovců, tak i  zájemců o sport z okolí.
 Celá akce průběžně probíhala od 1. 6.  do 24. 6. 2017 
na různých sportovištích v Pozlovicích a okolí. Zapojily se 
téměř všechny oddíly Sportovního klubu Pozlovice.
 Volejbal - 3. 6.  volejbalový turnaj na víceúčelovém 
hřišti za účasti 7 týmů z Pozlovic ale také ze širokého okolí.

 Stolní tenis - 3. 6. mezioddílový turnaj ve stolním 
tenise v prostorách víceúčelového sálu v Pozlovicích. 

 Ženy a jóga - 1. 6. podvečerní rehabilitační cvičení 
s lektorkou.  Tělocvična byla zaplněna do posledního 
místečka nadšenými cvičenkami.

 3. 6. – ranní jóga v tělocvičně s Marcelou. Po 
rozehřátí, protažení a celkovém rozcvičení se cvičenky  
připravily na výšlap přes Větrník na Malenisko a zpět do 
Pozlovic. 

 Kuželky - 9. 6. turnaj v kuželkách na kuželně 
RADOSTAVA v Luhačovicích za účasti 7 družstev. Turnaj 
probíhal v přátelském prostředí. Vedoucí oddílu kuželek – 
a hlavní organizátorka  Martina Matulíková děkuje všem 
účastníkům za skvělou sportovní atmosféru.

 Fotbal - 17. 6.  1. ročník žákovského  
a přípravkového turnaje “O pohár Sportovního klubu 
Pozlovice“. Turnaje   se zúčastnily  kromě domácích nadějí 
z Pozlovic  týmy vrstevníků z  Lípy, Újezda a Dolní Lhoty, 
které reprezentovaly jak žáky, tak přípravku. Pro starší žáky 
byl tento turnaj ukončením soutěžního ročníku 2016/2017. 
Pro přípravku, která se kvůli nízkému věku hráčů prozatím 
neúčastní soutěžních utkání, to bylo první ostré klání na 
domácím hřišti.
 24. 6. od 13:00 hod. „Turnaj ulic v malé kopané“. 
Obec bude tento rok rozdělena na 3 části: Dolní konec, 
Střed a Horní konec, které budou reprezentovat odvážní 
dobrovolníci z řad široké veřejnosti. Tyto 3 týmy budou 
ještě doplněny o výběry z Řetechova a Podhradí. Hraje se 
systémem každý s každým, 2 x 8 minut, na polovinu hřiště.
  Sobotní den zakončí taneční zábava se skupinou 
Traverza, kterou pořádá a srdečně zve domácí i přespolní  
místní  fotbalový oddíl SK Pozlovice.
 Na této akci již tradičně není vítězů ani poražených.  
Odměnou všem je však dobrý pocit, že každý mohl něco 
málo udělat pro své zdraví. Věříme, že příští rok se znovu 
sejdeme a tím udržíme nejen tradici, ale také kondici.
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 V letošním roce si připomínáme 50. výročí založení 
junáckého oddílu a později střediska v Pozlovicích. Oslava 
tohoto výročí proběhla v sobotu 20. května na fotbalovém 
hřišti. 
 V dlouhé historii střediska se šíření myšlenek 
skautingu a zejména výchově našich dětí věnovala a věnuje 
celá řada osobností. Dovolím si jmenovat nejvýznamnější 
z nich – pana Františka Matulíka - bratra Bleska a Oskara 
Bartoše. Oba za svou činnost obdrželi ocenění hejtmana 
Zlínského kraje za práci s mládeží a touto cestou nejen jim za 
obdivuhodné životní dílo děkuji. Každá úspěšná organizace 
či spolek musí být týmem lidí zapálených a odhodlaných 
věnovat činnosti velké množství času a Středisko Františka 
Matulíka Pozlovice má na takové lidi štěstí. 
 Střediskem prošlo velké množství členů a věřím, že 
pro jejich život je to velmi dobrým základem. Dnes více než 
dříve slyšíme, že pro úspěšné fungování celé společnosti 
jsou velmi důležité morálka, charakter a celá řada 
vlastností, které máme formulovány ve Skautském zákonu. 
Pravdomluvnost, věrnost a oddanost, být prospěšným  

a pomáhat jiným, být přítelem všech lidí dobré vůle  
a bratrem každého skauta, zdvořilý, ochráncem přírody  
a cenných lidských výtvorů, veselé mysli, hospodárný, 
čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. Jsem ráda, že  
v Pozlovicích byla a je velká rodina skautů a skautek, která 
tyto hodnoty ctí, šíří a hlavně je předává dalším generacím. 
 Přeji středisku Františka Matulíka Pozlovice, všem 
jeho členům i příznivcům, aby se mu i do dalších let dařilo 
naplňovat odkaz a myšlenky svého zakladatele, aby nadále 
byl JUNÁK neoddělitelnou součástí společenského života 
v Pozlovicích. 

Poděkování paní Daniele Linhartové, ředitelce MŠ Pozlovice

 Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse 
Pozlovice bude k 1. červenci 2017 sloučena Základní 
škola Pozlovice a Mateřská škola Pozlovice do jedné 
příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská 
škola Pozlovice. Současně své dlouhodobé působení  
v pozici ředitelky Mateřské školy 
Pozlovice ukončí paní Daniela 
Linhartová. V naší škole působí 
od r. 1997 a měla možnost se s ní 
setkat celá generace našich dětí.
 Za dobu jejího působení 
byla výrazně zkvalitněna 
pedagogická práce s dětmi, 
školní vzdělávací programy 
jsou tematicky zaměřeny  
a celková atmosféra ve škole je 
charakterizována vizí školy:
 Co chceme? Chceme, 
aby u nás ve školičce bylo mile 
dětem i nám zaměstnancům. 
Chceme být školou plnou barev, 
fantazie, tvořivosti a lásky. Cílem 
je společný zájem poznávat, 
prožívat a tvořit v bezpečném 
prostředí vně i uvnitř školy. 
Chceme, aby z naší školky 
odcházely děti připravené na další životní poznávání 
– zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, 
zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, v určitých 
situacích odpovědné samy za sebe, bez logopedických 
vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na 

rozhodování.
 Tuto vizi se jí dařilo naplňovat a Mateřskou 
školu Pozlovice díky tomu navštěvovaly a navštěvují  
i děti ze širokého okolí.
 Kromě řídících a pedagogických aktivit paní 

ředitelka spolupracovala  
s vedením obce na průběžném 
vytváření materiálních podmínek 
pro činnost mateřské školy:
	 Zahrada mateřské školy 
byla doplněna o hrací prvky  
s využitím dotací, je přístupná 
veřejnosti a slouží ke konání řady 
pravidelných společných akcí, 
např. v červnu zahradní slavnost 
spojená s rozloučením dětí 
nastupujících do základní školy, 
v podzimních dnech dýňová 
slavnost.
 Budova mateřské 
školy prošla několika etapami 
stavebních úprav – výměna oken 
se zateplením, výměny osvětlení 
a v porovnání s původním stavem 
se podařilo provozní náklady 
snížit na polovinu.

 Děkujeme paní ředitelce Daniele Linhartové 
za její láskyplnou péči odvedenou pro naše nejmenší, 
za veškerou práci pro rozvoj předškolního vzdělávání  
v Pozlovicích a přejeme jí pevné zdraví a hodně elánu do 
další etapy jejího života.
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 Naši mladší žáci přezimovali v tabulce na čtvrtém 
místě z deseti účastníků a toto umístění jsme chtěli udržet, 
ne-li vylepšit. Po úvodních dvou očekávaných porážkách 
s vedoucími týmy soutěže Zlín U11 a Dolní Lhotou jsme 
dokázali vybojovat tři cenná vítězství po sobě, postupně 
s Lípou, Provodovem a Jasennou, tedy týmy, které jsou 
výkonnostně na naší úrovni. V té době se tabulka vyvíjela 
tak, že bychom mohli bojovat dokonce o třetí místo  
v tabulce. V následných utkáních s přímými konkurenty  
o toho místo, s Březovou a Slušovicemi, jsme však prohráli 
a musíme sportovně přiznat, že soupeři byli prostě lepší. 
Nepříjemný šok jsme zažili v dalším zápase s poslední 
Trnavou, kde jsme sice hráli oslabeni o některé hráče, ale  
i tak jsme měli soupeře přehrát. Prohráli jsme však o gól.  
V posledním zápase s Březovou jsme v zápase vyrovnaném 
na šance opět o gól prohráli. V tabulce tak skončíme na 
pátém či šestém místě.
 Dá se říct, že toto umístění reálně odpovídá našim 
možnostem. V příští sezóně chceme opět přihlásit soutěž 
starších žáků. Dětí nemáme nadbytek, proto je vítán každý 
kluk či holka, kteří by se chtěli fotbalu v Pozlovicích aktivně 
věnovat.
 Do letošních utkání zasáhli tito hráči a hráčky  
(v abecedním pořadí): Jakub Boráň, Jiří Holub, Jindřiška 
Hrabinová, Jakub Kadlec, Samuel Kováč, Daniel Krajča, 
Matěj Krajča, Daniel Kubíček, Radovan Lukůvka, Michal 
Miškařík, Miroslav Nakládal, Adéla Nášelová, Petr Novák, 
František Petráš, Roman Skovajsa a Šimon Švadleňák. 
Nejlepším střelcem týmu byl s patnácti góly Roman 
Skovajsa.  Trenéry jsou Zbyněk Tylče  a Vladimír Hrabina, 
organizačně jim pomáhá Jarmil Švadleňák a Petr Morys. 
 V oddíle dále působí fotbalová přípravka, kde máme 
kluky a holky především předškolního věku a nejnižších 
tříd školního věku. Věnují se jim trenéři Milan Žebráček, 
Lubor Bernátek a Michal Kubáček. Tréninky jsou vedeny 
především hravou formou se zaměřením na pohybovou 
aktivitu a základy fotbalu.

 Sezóna byla zakončena turnajem mladších žáků  
a přípravky v sobotu 17. 6. Pro většinu dětí z přípravky to 
byly první opravdové zápasy a těšily se na ně  již několik 
týdnů předem.
 Vedení oddílu tímto velmi děkuje za činnost všem 
dětem, trenérům, vedoucím či ochotným rodičům. Budeme 
moc rádi, pokud do oddílu žáků či přípravky přibydou další 
děti. Vítaná je rovněž jakákoliv pomoc rodičů s organizací 
tréninků či zápasů.  
 

Hodnocení jarní části fotbalové sezóny žáků                                                               Ing. Jarmil Švadleňák

Žáci - konečná tabulka sezóny 2016/2017 - okr. soutěž sk. B

z v vp r p
1. FC Zlín U11 18 16 1 0 1 223:47 50
2. Dolni Lhota/Sehradice 18 12 3 1 2 137:68 43
3. Březová 18 12 0 1 5 89:50 37
4. Slušovice 18 11 0 2 6 93:51 35
5. Pozlovice 18 9 1 0 9 58:107 29
6. Provodov/Ludkovice 18 9 0 1 8 94:66 28
7. Jasenná 18 6 0 0 12 67:71 18
8. Hvozdná/Veselá 18 6 0 0 12 70:105 18
9. Lípa 18 4 0 0 14 50:132 12

10. Trnava 18 1 0 0 17 22:216 3

SK POZLOVICE poprvé ve své historii postupují do okresního přeboru                                  Ing. František Stolařík

  Po podzimní části vládla ve fotbalovém  oddílu 
spokojenost. Ve III. třídě, skupině “B“ zlínského okresu  
jsme přezimovali na druhé příčce s 31 body a s pouze 
tříbodovou ztrátou na vedoucí Poteč. Do jarní části 
jsme vstupovali s optimistickými vyhlídkami  a po třech 
úvodních vítězných utkáních se všem  pomalu začala „tiše“ 
vkrádat myšlenka, že ta vedoucí pozice je docela  blízko. 
Klíčovým utkáním  byl „zápas sezóny“ ve 4. jarním kole na 
domácím hřišti právě s Potečí. Vzájemný duel skončil po 
velkém boji našim vítězstvím 2:1. Bodově jsme se dotáhli, 
díky lepšímu celkovému skóre jsme  poskočili  na první 
příčku a při event. bodové rovnosti v závěru soutěže pro 
nás hovořilo i lepší vzájemné skóre (2:1 pen., 2:1). Jelikož 
bodový odstup za námi byl už přímo propastný, zúžil se 
boj o postup pouze na náš tým a již zmiňovanou Poteč, se  

kterou  jsme  celé jaro bojovali  o vedení v soutěži. Každý 
čekal na zaváhání toho druhého. Jako první zaváhala Poteč 
ve Štítné B (1:3) a když pak následně ztratila body i doma  
s  Neubuzí 1:2, náš náskok vzrostl na 6 bodů. Náš tým 
naopak naděloval soupeřům gólové výprasky a stále si 
udržoval  tento nadějný bodový odstup. Michal Čech se stal 
autorem našeho vstřeleného gólu č.100.
 Tři kola před koncem soutěže jsme měli v domácím 
zápase tenisově řečeno první mečbol. Proti Štítné B jsme 
se po jejich snížení na 1:2 začali trochu trápit, ale minutu 
před koncem vstřelil Jakub Kunc svůj zatím nejdůležitější 
gól ve své kariéře a nechal tak vybuchnout neskutečný 
gejzír radosti a explozi  štěstí jak hráčů, tak všech fanoušků 
a příznivců. Dvě kola před koncem soutěže jsme si tak 
s předstihem zajistili vítězství ve skupině a postup do 
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okresního přeboru. Nejblíže postupu jsme byli v sezóně 
2003/2004, kdy jsme v „B“ skupině III. třídy s 42. body 
skončili na druhé příčce o dva bodíky za postupující 
Kašavou. Takže až letos se sen několika fotbalových 
generací konečně naplnil a stal se skutečností. V sezóně 
jsme pouze jedenkrát odešli z hřiště poraženi bez bodového 
zisku. Porážka na podzim v 11. kole ve Štítné B 1:2 určitě 
mrzí, poněvadž jsme si dobře rozehraný zápas sami prohráli 
vlastními chybami. Ale byla to naše jediná a poslední 
prohra. Všechny další zápasy v jarní části jsme vyhráli  
a docílili impozantního skóre 113:31. Družstvo před sezónou 
posílili Josef Kuchař (vyhrál celkovou tabulku střelců s 26 
trefami do sítě soupeřů ) a Petr Coufalík, kteří přestoupili 
z béčka Luhačovic, které postoupilo do okresního přeboru. 
Do tabulky střelců se zapsalo celkem 15 hráčů, Petr 
Coufalík skóroval 20x a Michal Čech se zapsal do střelecké 
listiny 16x. Do družstva už plně zapadnul osmnáctiletý 
Ondra Mizera, který se stal na brankářském postu výraznou 
oporou družstva. Náš široký hráčský kádr tvoří 21 hráčů. 
V mistrovské sezóně do bojů zasáhli a s hrdostí na sebe 
po zápase navlékli památeční trikot „MISTŘI – vítěz III. B 
Zlín 2016/17“  tito hráči: brankář - Ondřej Mizera, obrana 
- Adam Divila, Tomáš Máčala, Radek Adolt, René Vrátník, 
Marek Jančařík, Daniel Mejzlík, Josef Mizera, Ondřej 
Bartončík,  záloha - Karel Plášek, Jaromír Stolařík (kapitán 
týmu), Karel Adámek, Radek Bača, Petr Coufalík, Roman 
Semela, útočníci - Josef Kuchař, Michal Čech, David 
Galuška, Stanislav Hasoň, Jan Kučera a Jakub Kunc.  Trenér 
Miroslav Galuška, který převzal družstvo po Radku Divilovi, 
dokázal ve prospěch družstva mistrně skloubit individuality  
jednotlivých hráčů a do týmu vštípit vítězného ducha.  
A výsledek je takový, jaký vidíme. Vedoucím družstva je 
František Stolařík. Poděkování patří celému realizačnímu 
týmu, který organizačně zabezpečoval bezproblémový 
chod letošní sezóny. A to zejména Stanislavu Jurákovi 
ml., který každou neděli asistuje hlavnímu rozhodčímu 
na pomezní čáře. Dále Milanu Žmolíkovi za zajišťování 
funkce  hlavního pořadatele společně se Zbyňkem Tylčem, 
Petrem Morysem, Janem Čechem a dalšími dobrovolníky. 

Internetové a PC zázemí mají pod palcem Ondra Bartončík, 
Jirka Coufalík a Jarmil Švadleňák, který rovněž zajišťuje 
informace o našich mladších žácích pro hlasatele pana 
Ing. Josefa Hampla, který svým všestranným a  osobitým 
komentářem vytváří příjemnou domácí atmosféru.                                                                                                                
Vedení fotbalového klubu SK Pozlovice jménem předsedy 
Vlastimila Nášela a hráči jménem kapitána týmu Jaromíra 
Stolaříka děkují všem sponzorům, vedení Městyse a SK 
Pozlovice, příznivcům a sympatizujícím  za hojnou podporu 
a přízeň. Poslední zápas sezóny s Rudimovem byl  proto 
přeložen na sobotu 17. 6. 2017, kdy odpoledne proběhly 
fotbalové turnaje mladších žáků a přípravky v rámci akce 
„Pozlovice v pohybu“, aby následně po zápase mužů v 17:30 
hod. mohl SK Pozlovice poděkovat hráčům, funkcionářům, 
podporovatelům, sponzorům a domácím fanouškům za 
podporu jak na domácím, tak na hřištích soupeřů, kde naši 
fandové vytváří doslova domácí atmosféru.
 Všichni se těšíme na další spolupráci v okresním 
přeboru v nové sezóně  2017/2018.

Muži - konečná tabulka sezóny 2016/2017 - III. třída sk. B

z v vp r p
1. Pozlovice 26 22 1 2 1 113:31 70
2. Poteč 26 19 1 3 3 64:23 62
3. Slopné 26 14 2 2 8 86:61 48
4. Neubuz 26 13 2 2 9 73:64 45
5. Bratřejov 26 13 2 1 10 86:71 44
6. Vysoké Pole 26 11 2 1 12 61:51 38
7. Štítná nad Vláří 26 11 1 2 12 74:67 37
8. Biskupice 26 10 2 2 12 57:63 36
9. Velký Ořechov 26 10 1 4 11 71:78 36

10. Drnovice 26 6 6 1 13 33:72 31
11. Šanov 26 8 1 1 16 47:80 27
12. Rudimov 26 7 2 1 16 49:77 26
13. Loučka 26 7 0 3 16 52:85 24
14. Příluky B 26 6 2 0 18 44:87 22

MISTŘI
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2017
Josef Hruboš 70 let
Josef Hrbáček 70 let
Jarmila Sláčalová 75 let
Dušan Židek 80 let
František Kolařík 81 let
Jaroslava Kolářová 83 let
Růžena Martincová 83 let
Marie Černochová 84 let
Bedřiška Matulíková 84 let
Marie Vlčková 88 let
Jaroslav Hanus 88 let
Ludmila Bednaříková 89 let
Josef Jurák 91 let

Ludmila Kolářová 94 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Vítáme mezi námi nové občánky

Lucie Ovesná
Antonín Nimrichter

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Michaela Žmolíková a Tomáš Šimon

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.
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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. 
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○  24. června 
  Turnaj ulic v malé kopané
●  24. června 
  Taneční zábava se skupinou Traverza
○  25. června 
  Pěší pouť farnosti na Provodov
●  25. června 
  Dětská hasičská soutěž u Hotelu Vega
○  1. - 6. července 
  Pivní slavnosti na Rybářské chatě
●  9. července 
  Luhačovická pouť
○  23. července 
  Svatoanenská pouť v Pozlovicích
●  15. září 
  Hudební podvečer v rámci MDFF  
  Písní a tancem
○  23. září 
  Jednodenní zájezd do Podhájské

Společenské akce

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

tel: 577 113 071, mestys@pozlovice.cz.

Společenská kronika                                                                                                  Ing. Bronislava Coufalíková     

Mikroregion Luhačovské 
Zálesí  opětovně podal 
žádost na pořízení 
kompostérů (600 a 900 
litrů). Seznam zájemců 

evidujeme z minulé nescháválené 
žádosti. Noví zájemci se mohou přihlásit 
na ÚM Pozlovice, tel. 577 113 071, 
mestys@pozlovice.cz do konce června.

S O U T Ě Ž 
DUHA Pozlovice vyhlašuje soutěž  

o nejlepší fotografie z Luhačovické přehrady.

Hodnoceny budou všechny zaslané fotografie pořízené  
od 15. 6. 2017 do 31. 8. 2017 

 a hodnocení bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech.
Fotografie sdílejte na sociálních sítích – Facebook, Instragram nebo Twitter 

pod hashtagem #DuhaPozlovice.

Nejlepší fotografie budou ohodnoceny cenami (vstup na koupaliště apod.). 
Čím více fotografií zašlete, tím máte větší šanci vyhrát.  
Vždy vybíráme z fotografií zaslaných v daném období.  

Těšíme se na Vaše záběry z naší přehrady.
Přihlášením svých fotografií do soutěže souhlasíte s uveřejněním  

těchto fotografií na webových stránkách www.pozlovice.cz,  
případně s dalším využitím těchto fotografií  

pro propagaci Luhačovické přehrady.

	

http://www.pozlovice.cz

