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Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
dovolte mi, abych se  jako nový zastupitel 

po  letošních komunálních volbách ujal úvodního slova 
v posledním vydání Pozlovského občasníku letošního 
roku 2022, který uběhl rychleji, než bychom si přáli. 
Máme tu čas vánoční, čas radosti, pohody a klidu. Je to 
také čas, kdy myslíme jeden na druhého a  také na  ty, 
kteří už nemohou být s  námi. Situace je teď díky 
okolnostem, které nás každodenně provázejí – 
energetická krize, inflace válka na Ukrajině atd. úplně 
jiná. Mír, u nás v České republice, máme. Ale klid? Ten 
určitě ne. Doba je taková zvláštní, nejistá. Nikdo neví, 
co bude zítra, natož za  měsíc. Na  jaře jsme si 
nedovedli představit, jak dlouho nám bude pandemie 
ovlivňovat naše ž ivoty, snad jsme to zvládli 
a zvládneme i toto období. 

Možná si v duchu povzdechneme, že tento krásný 
čas Vánoc trvá tak 
krátce. Je to tak , 
žijeme v rychlém světě 
a  přesto, že se  na 
V á n o č n í s v á t k y 
připravujeme dlouho 
dop ředu, uplynou, 
jako by to byl jen 
prodloužený víkend. 
O  Vánocích si také 
z a v z p o m í n á m e 
na  naše dětské časy 
strávené u  vánočního 
stromu a  na  všechny 
další krásné okamžiky 
v  našich životech. Je 
to také čas pečení 
voňavého vánočního 
cukroví a  přemýšlení 
o nejkrásnějších dárcích pro naše blízké. 

Mnohdy se  ale necháme strhnout předvánočním 
shonem a snahou, aby bylo vše perfektně připraveno.  
Ale pozor, my si Vánoce kazit nenecháme! Uvažujeme, 
co můžeme a chceme udělat lépe, o kolik více radosti 
přineseme sobě i  svým blízkým. Většina z  nás je 
věnuje tomu nejcennějšímu, co máme – rodině. 
Splňme si proto svá tajná přání a  navoďme krásnou 
atmosféru Vánoc a  posledních dnů v  roce. Užívejme 

adventního času a poklidných příprav na Vánoce. Taky 
máte rádi ten čas, kdy přicházíte domů, voní 
rozpečené vánoční cukroví a hraje vánoční hudba? Tak 
pánové a  děti , nenechávejme vše na  svých 
manželkách, přítelkyních a maminkách, přiložme taky 
ruku k dílu. A pamatujme, že s úsměvem jde všechno 
líp. 

Dovolte mi, abych Vám pro letošní nadcházející 
svátky předal srdečné přání: Nejdříve bych chtěl 
popřát těm nejmenším hodně dárků a  radosti z  nich, 
protože bezelstná dětská radost je největším dárkem 
i  pro rodiče a  prarodiče. Starším dětem bych rád 
popřál hlavně hodně dobrých přátel, na  které 
se  mohou vždy spolehnout. A  připomenout jim, že 
u dárků nerozhoduje cena, ale to, s  jakou láskou jsou 
předávány. Všem dospělým přeji klid a  dostatek 
rodinné pohody. Jsme to právě my, na kterých nejvíce 

z á v i s í v y t v o ř e n í 
vánoční atmosféry, 
p r o t o a n i p ř i 
předvánočním shonu 
n e z a p o m í n e j m e 
na  rodinu a  blízké. 
V  neposlední řadě 
bych rád popřál těm 
nejstarš ím - hlavně 
p e v n é z d r a v í 
a  dostatek životního 
optimismu. Přeji Vám, 
ať máte kolem sebe 
s v é n e j m i l e j š í 
a nejbližší. 
R á d b y c h j e š t ě 
poděkoval bývalým 
členům zastupitelstva 
za  jejich vykonanou 

práci a  obětavost. Novým členům přeji, aby se  jim 
ve  službě občanům co nejvíce dařilo. Se  všemi 
zastupiteli se  těším na  spolupráci, která povede 
k dalšímu zkvalitnění života v Pozlovicích. 

Přeji krásný vánoční čas, hodně zdraví, pohody 
a  spokojenosti Vašim rodinám. Přeji, abyste ve  svém 
okolí, ve své rodině i v přátelích našli co nejvíce lásky 
a radosti. 

Váš zastupitel Jaroslav Baláž

Úvodník
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Bylo zachmuřené ráno, posadil jsem se na lavičku 
nově osazených přístřešků autobusových zastávek 
Pozlovice, střed a rozhlédl jsem se okolo sebe.  

V  letošním roce se  většina investičních akcí 
odehrávala právě zde, v přilehlém okolí Mateřské školy 
Pozlovice, kde jsme spojili síly s  Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) a Vodovody a kanalizace (VaK) 
Zlín. Asi každého z nás se nějakým způsobem stavba 
dotkla. Ti, co to měli k  ní nejblíže, museli vydržet 
stavební hluk a  prach, který stavba přináší. Rodiče 
se  nedostali autem až ke  dveřím školky, další museli 
na  tu zpropadenou objížďku přes ul. Antonína 
Václavíka a mohli bychom pokračovat dále. A tak se při 
sezení na  lavičce ptám sám sebe: Stálo to za  to? 
Odpověď mě docela rychle překvapí od  starší 
důchodkyně, která prochází kolem: „Pane starosto, je 
to super, co říkáte? Konečně děti nemusí nebezpečně 
přecházet most. Ty, které jezdí autobusem na Podhradí 
nebo Řetechov zakryje nový přístřešek.“ A s pokynem 
ruky si to mašírovala dál s  taškou přes rameno. Měla 
pravdu. Některá stavba víc, jiná méně nám sníží 
dočasně komfort, ale většinou se  nám to vrátí. Chtěl 
bych poděkovat všem občanům za  trpělivost 
a  pochopení. Jsem rád, že jsme během stavební 
sezóny zvládli společně s  ŘSZK a VaK Zlín realizovat 
sanaci sesuvu včetně parkovacího zálivu nad MŠ 
Pozlovice, zrevitalizovali jsme okolí bývalého 
minimarketu, proběhla rekonstrukce okolí zastávek 
Pozlovice střed včetně nových přístřešků, zrealizovali 
jsme lávku pro pěší k  ulici Ludkovická a  zároveň 
se podařilo provést rekonstrukci vodovodu v části této 
ulice. V  prosinci ještě dokončujeme rekonstrukci 
nejbližšího okolí mateřské školy, kde jsou dožité plochy 

nahrazeny dlažbou a  zároveň byla vybudována 
retenční nádrž pro zachytávání dešťových vod 
ze střechy, které použijeme pro závlahu zahrady. A co 
to všechno stálo? V centru městyse se proinvestovalo 
cca 35  mil. Kč, kdy i  díky dotacím státního fondu 
dopravní infrastruktury a  státního fondu životního 
prostředí bude městys z  vlastního rozpočtu doplácet 
pouze cca 8 mil. Kč. 

Lidé se  během staveb často ptají, jestli nás něco 
překvapilo nebo jde vše podle plánu. Ti z Vás, kteří jste 
měli možnost rekonstruovat cokoliv, jistě víte, že Vás 
vždy něco překvapí. Pro zajímavost tentokrát vybírám 
propustek z  roku 1910, který jsme objevili pod 

komunikací III/4922 nedaleko Vily Patricia. Dokonce 
jeden z našich hasičů se pustil na průzkum a následně 
jeden ze  zaměstnanců zhotovitele do propustku vlezl 
a spáry opravil. 

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Rekonstrukce okolí zastávek, střed
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Půjčila jsem si toto slovíčko z  francouzštiny 
ve  významu setkání nebo dostavení, či rande. Ale 
vzhledem k  následujícím řádkům, si vyberu slovní 
význam „setkání“. V tomto případě se zmíním o setkání 
seniorů v  listopadu 2022, v místním Valašském šenku 
OGAR. Po dvou letech rozvážení vánočních balíčků pro 
seniory jsme mohli přikročit k  osobnímu setkání 
spojené s příjemnou hudbou cimbálové muziky CYRIL, 
vynikající večeří a  se  sklenkou vína. Pozváni byli naši 
milí spoluobčané ve  věku 65+. Sešla se  nás zhruba 
polovina pozvaných. Atmosféra byla velice příjemná. 
Každý přítomný nebo manželská dvojice obdrželi 
kalendář na  rok 2023  s  fotografiemi Pozlovic. Pokud 
se  někdo nezúčastnil, měl možnost si dodatečně 
kalendář vyzvednout v infocentru. 

Dalším naším rendez-vous, letos opravdu v hojném 
počtu, bylo při rozsvěcování stromečku. Stalo se  tak 
v  pátek před 1.  adventní nedělí. Stříbrný smrk nám 
darovala firma Zálesí a.s., do  připraveného prostoru 
strom usadili zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice 
a pomohly nám ho rozsvítit děti z Mateřské a Základní 
školy v Pozlovicích.  

Rozmanitost v pití a v jídle taktéž byla. Starostenský 
čaj s  „kapkou alkoholu“, svařené víno a  klobáska 
od  hasičů či punč a  párek v  rohlíku od  našich 
„čarodějnic“, a  abych nezapomněla na  zabijačkové 
speciality z hospody U Krajčů. A až se všechno vypilo, 
vytáhly se  skryté zásoby z  kabátu. K  tomu prodej 
vánočních dekorací či něčeho sladkého do žaludku. Už 
zbývá jen dodat: Děkujeme všem, kteří se  postarali 
o příjemnou atmosféru a učinili tuto akci tak krásnou, 
jakou opravdu byla. 

Staré pořekadlo říká: „Kateřina na  blatě, Vánoce 
na  ledě“. V pátek bylo zrovna Kateřiny, nesněžilo, ale 
přesto přišel bílý host – Sněhulák. Překvapení to bylo 
pro mnohé, a  hlavně pro děti. Stihli jste se  se 
sněhulákem vyfotit, než se rozloučil? 

Romana Zemková

Rendez-vous /randevú/
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V sobotu odpoledne 22. října 2022 se v kostele sv. 
Martina konala již tradiční svatohubertská mše svatá. 
Ta se koná k poctě české myslivosti, přírody a za živé 
i zemřelé myslivce a lesníky. Na lesnice troubili trubači 
z Holešova a  zpěvem doprovázely sboristky z Veselí 
nad Moravou. Troubená mše je unikátním hudebním 
dílem i  skutečným zážitkem pro laiky i  všechny 
milovníky hudby. Slavnostní mši sloužil P. Hubert 
Wojcik. 

Na příští rok se budeme těšit s Vaší návštěvou. 
Miroslav Kaniok 

Svatohubertská mše svatá

Premiéra vratných termo hrníčků
A protože doba si žádá, abychom se začali chovat 

k  přírodě ohleduplněji, než kdykoli jindy, zkusili jsme 
novinku – za  vratnou zálohu půjčovat kelímky určené 
pro víceré využití. Nebo si každý mohl přinést svůj 
hrneček a  naplnit ho ať už starostenským čajem, 
svařeným vínem od hasičů nebo punčem od Českého 
svazu žen. A  jaká byla reakce? Zprvu ohlasy nebyly 
vůbec žádné. Ba co víc, s  kolegyní se  nám zdálo, že 
jsme s  tímto gestem neměly vůbec vyrukovat. Pak 
ovšem nastal zvrat a  my jsme nestačili kelímky 
z  krabice vytahovat a  výsledkem bylo, že 150 z  Vás 
drželo v  ruce náš kelímek s  horkým nápojem. A  pak 
jsme se dočkali i uznání se slovy: "Super nápad" nebo 
"Jsem nadšená!" Ale taky pronesení slov: "Tak to dělají 
na  všech festivalech, kde jsem byla. Konečně je to 
i tady u nás v Pozlovicích!" Sečteno podtrženo – ohlas 
kladný, méně odpadu a  tím i méně pytlů odvezených 
na ekodvůr. 

Romana Zemková
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Není to tak dávno, kdy jsme vám psaly, co všechno 
jsme za letošní rok stihly a jaké máme ještě plány. A už 
je tady zima – adventní doba, kdy máme čas si shrnout 
i ty poslední akce a události, které jsme prožily – ať už 
s Vámi, spoluobčany, nebo v pouhém kolektivu členek 
ČSŽ. Letošní rok byl velice pestrý a to samé se dá říci 
i  o závěru roku. V  říjnu jsme s  PPČ (příznivci 
pozlovských čarodějnic) přijali pozvání našich velkých 
příznivců a  účastníků každoročních čarodějnických 
zájezdů – Karla a Boženky – na bowling do Hřivínova 
Újezdu, kde jsme utužili sportovního ducha při turnaji. 
Koule svištěly drahami takovou rychlostí, jako některé 
čarodějnice rejdí po  výletišti při sletu. Při odjezdu 
z  této akce všichni odjížděli s  úsměvem na  rtu 
a spokojeni s podanými/odvedenými výsledky. 

Když se u nás „ve svazu“ řekne listopad, znamená 
to jediné – PERNÍČKY. A   nebylo tomu jinak ani letos. 
Holky, které měly prostor a  čas, se  sešly, aby upekly 
perníčky, jak na 11. Perníčkový den, tak také 
na  rozsvěcování vánočního stromečku v  centru. 
Dokázali byste odhadnout, kolik kg těsta holky 
zpracovaly? Pět nebo dokonce deset kg? Nebo kolik 
kusů perníčků musely vykrojit? Tak pro představu – 
zpracovalo se 9  kg těsta, z  kterého bylo cca 900  ks 

perníčků. To jsou čísla! Máme to ale šikovné členky, co 
vy na  to? Třetí listopadový víkend byl ve  znamení 11. 
Perníčkového dne. Přípravy na  tento den se  nesly 
v mírně nervózním tónu, protože nikdo nevěděl, jaké to 
po  dvouleté odmlce bude. Naše děvčata však nic 
nepodcenila a vše připravila do posledního puntíku – 
počínaje zajištění občerstvení, přes prodej věcí 
s  vánoční tematikou, po  kreativní dílničky nejen pro 
děti. Ačkoliv účast nebyla zdaleka tak vysoká jako 
v  předchozích letech, tak i  přesto si to všichni 
zúčastnění užili. Sotva zaschla bílková poleva 

na ozdobených perníčcích a už se chystala další akce. 
Tentokrát jsme se zapojily do, asi letošní největší akce 
(co se týče účasti), rozsvěcování vánočního stromečku 
v centru Pozlovic. Naše členky jste mohli potkat nejen 
ve  stáncích s  prodejem nebo občerstvením, ale také 
jste na  ně mohli narazit jen tak, jak si užívají 
předvánoční atmosféru akce. Listopad byl velice 

náročný, co se  týče příprav a  akcí, tudíž nás čekal 
i zasloužený relax v podobě návštěvy wellness centra 
hotelu Pohoda. To byla poslední tečka, respektive 
akce, kterou jsme v  letošním roce podnikly. Jak vidíte, 
každá část roku nám přináší spoustu akcí, při kterých 
zažíváme nové věci, potkáváme nové lidi, poznáváme 
nová místa nebo „jen“ pomáháme, utužujeme kolektiv 
nebo si jen užíváme sami sebe a  své blízké. Spousta 
těchto akcí by ale nebyla bez lidí, kteří vše připraví, 
zorganizují, pomohou nebo se  zúčastní. Všem patří 
velké díky. 

Za všechny členky ČSŽ Pozlovic bych Vám i  já 
chtěla popřát pohodové a  poklidné Vánoce v  kruhu 
těch, které máte rádi. Užívejte si adventní čas 
s blízkými a  zažívejte okamžiky, které Vám i po  čase 
vykouzlí úsměv na  rtech, a  na  které budete s  láskou 
vzpomínat i po letech. 

Lucie Kalinová 

Listopad v perníčkovém opojení
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Mateřská škola Pozlovice
S  nadcházejícím vánočním časem se  v  nás všech 

rodí myšlenky směřující k  odpočinku, klidu, míru 
a  pohodě. Děti vedeme k  tomu, aby si vzájemně 
pomáhaly, zaměřily se na adventní úklid, ale také na to, 
aby vyřkla svá přání ohledně očekávaných vánočních 
dárků od  Ježíška. Ačkoliv se  to zprvu může zdát 
nemožné, můžeme dobu adventní, tedy dobu příprav 
na Vánoce, přirovnat k práci učitelek v mateřské škole. 
V  prostředí mateřské školy, stejně tak jako v  každé 
práci, je důležité, aby fungovala mezi kolegy vzájemná 
důvěra, podpora, porozumění a  oboustranná 
komunikace. Zrodila se  tedy myšlenka vzájemných 

hospitací didakticky cílených činností. Zní to příliš 
odborně, ale jedná se o přátelskou návštěvu učitelek 
navzájem spočívající v  pozorování učitelky při 
vzdělávacím procesu. Mnozí z  nás si pod takovou 
hospitací většinou vybaví kontrolu, hodnocení výkonu, 
rodí se  v  lidech panika a  obavy z  toho, že je někdo 
bude kritizovat. Cílem pedagogického sboru mateřské 
školy je vyhnout se zmíněnému negativnímu pohledu. 
Troufám si tvrdit, že hluboko v  každém z  nás je 
zakořeněn názor, že kontrolování znamená něco 

špatného a  kritika je vůbec nejhorší. Je však rozdíl 
mezi kritikou a  konstruktivní kritikou. S  kolegyněmi 
se snažíme objektivně mluvit o tom, co se nám při naší 
práci daří, jaké prvky bychom eliminovaly, nahradily, 
na jakých činnostech či oblastech můžeme zapracovat, 
či jak dále obohatit své pedagogické působení. Sdílíme 
si navzájem názory, nápady a  snažíme se přistupovat 
k výchovnému a vzdělávacímu přístupu jiných učitelek 
s  porozuměním. Aktuálně zařazujeme do  nabídky 
vzdělávací centra, vedeme děti k  samostatnosti, 
ohleduplnosti a k uvědomění si odpovědnosti za svoje 
rozhodnutí. Při hospitacích čerpáme také inspiraci pro 
zefektivnění výuky. Například se  snažíme tvořit 
a využívat mediátory založené na principu Vygotského 
teorií, jež dětem usnadňují zapamatování si nových 
věcí, poskytují jim oporu a  jistotu. Pod takovým 
mediátorem si můžete představit například pomůcku 
při oblékání, tedy obrázky znázorňující postup oblékání 
při odchodu na  vycházku, dále různé kartičky 
se  vzdělávacím obsahem, kupříkladu poskytující 
pomoc př i předmatematických dovednostech, 
například kartičky zobrazující číslice a  počet puntíku, 
kdy si děti spojí počet s  číslicí. Důležité je zmínit, že 
učitelství jako takové je nutné vnímat jako povolání, 
nikoliv zaměstnání. Učitelky nejenom, že vzdělávají 
děti a  výchovně působí na  děti, doplňují rodinnou 
výchovu a vyrovnávají rozdíly mezi dětmi navzájem, jak 
po  stránce vědomostní, tak zkušeností, ale hlavně 
se  jako učitelky snažíme učit se  od sebe navzájem 
mezi kolegy. Snažíme se  přispívat k  rozvoji svých 
kompetencí, k  rozvoji mateřské školy jako organizace, 
učíme se spolupracovat s  rodiči a se základní školou. 
Snažíme se překonávat svou komfortní zónu. Ale kdo 
nás, učitelky, naučí stejně nejvíc? Jsou to Vaše děti. 

Mgr. Tereza Mozgvová
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Vybraní žáci ze 4.  a 5.  ročníku Základní školy 
v  Pozlovicích se  zúčastnili Atletického trojboje 
na Základní škole v Luhačovicích. Za 4. třídu nastoupili 
Andrij Turčyn, Lubor Kročil, Nikola Matyášová 
a  Štěpánka Mlčková. Ve  skupině za 5.  třídu bojovali 
Michal Turčyn, Alex Lukács, Ema Sláčalová a Kristýna 
Valíčková. Atletický trojboj vzbuzuje u  dětí zájem 
o  sport a  zdravý životní styl, ale zároveň není jen 
o  tom, podat co nejlepší sportovní výkon. Důležitá je 
taky spolupráce a podpora v týmech, která k soutěžení 
neodmyslitelně patří. Naši žáci bojovali proti dalším 

sedmi školám a  soutěžili ve  třech disciplínách: skok 
daleký, běh 50  m  a běh 600  m. Všem se  sportovní 
výkon vydařil na  jedničku a  žáci se  během závodů 
mezi sebou krásně a  hlasitě podporovali. V  rámci 
všech 4.  tříd vybojovali naši čtvrťáci krásnou zlatou 
příčku. Páťáci však nezůstali pozadu a  taktéž získali 
1.  místo v  rámci všech 5.  tříd. Děkujeme žákům 
za reprezentaci naší školy a k výhře gratulujeme. 

Běhej, skákej, házej rád! 

Mgr. Petra Manová

Atletický trojboj



 10 Pozlovský občasník

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár informací 
k  činnosti fotbalového oddílu SK Pozlovice. Zásadní 
změna proběhla v polovině roku u mužstva mužů – byť 
jsme se  v  ukončené sezóně umístili na  nesestupové 
pozici, tak se  hráči po  dohodě s  vedením rozhodli 
dobrovolně přihlásit o úroveň níže – tzn. z okresního 
přeboru do 3.  třídy okresu Zlín. V  okresním přeboru 
jsme poslední roky končili ve  spodních částech 
tabulky, výsledky byly dlouhodobě nelichotivé, což 
nebavilo ani hráče, ani fanoušky. Cílem toho kroku byl 
i určitý restart – znovuzískání chuti a energie všech co 
fotbal hrají či sledují, stmelení a  doplnění kolektivu, 
zlepšení tréninkové a  zápasové morálky. Což se  ve 
velké míře podařilo. 

I když mužstvo přes léto kvalitně potrénovalo pod 
vedením Petra Moryse, tak začátek soutěže byl šokem 
pro všechny – jasná porážka v prvním kole v Lačnově, 
který byl do  zlínského okresu přeřazen ze  Vsetínska 
a  kde jsme snad nikdy nehráli (ani naši bývalí hráči, 
dnes již fanoušci z řad důchodců, nevěděli, kde je tady 
hřiště). Následovala domácí, byť nešťastná, prohra 
s Bratřejovem. Třetím kolem, po vybojovaném vítězství 
v Šanově, se naštěstí vše otočilo k  lepšímu a mužstvo 
do konce podzimní části sezóny vyhrálo 7x. 

Diváky potěšila zejména vysoká domácí vítězství 
7:2 s Březůvkami, 5:2 s Rokytnicí a 9:1 s Rudimovem. 
Neuspěli jsme jen na  Petrůvce (na  jejím malém hřišti 
dlouhodobě prostě hrát neumíme) a poté v Nedašově 
Lhotě, která nás svou tvrdostí, a i s  přispěním 
benevolentního rozhodčího v podstatě rozkopala a byli 
jsme rádi, že odjíždíme relativně zdraví. Vrcholem 
podzimu bylo vítězství 3:1 v  derby v  sousedních 
Biskupicích, kde jsme před velkým množstvím našich 
fanoušků uspěli po  obětavém výkonu, byť jsme 
prakticky celý zápas hráli oslabeni o  vyloučeného 
hráče. A tak jsme tedy polovinu soutěže zakončili 
na  výborném druhém místě, se  ztrátou 5  bodů 
na  prvního. Nejlepším střelcem soutěže je zatím 

suverénně náš Pepa Kuchař s 15 góly. Mužstvo poctivě 
trénuje a  vede Petr Morys, s  chodem mužů pomáhá 
zejména Ondřej Bartončík, František Stolařík a  Jarmil 
Švadleňák. 

V mládežnických kategoriích máme letos přihlášeny 
2  soutěže, a  to soutěž mladších žáků a  soutěž starší 
přípravky. Kluci a  holky se  postupně učí fotbalovým 
dovednostem a  sbírají zkušenosti ze  svých prvních 
zápasů pod vedením trenérů. Těmi jsou Milan 
Žebráček, Tomáš Gergela, Jiří Talaš a Bohdan Valíček. 
Určitě přivítáme, pokud by se chtěli zapojit další kluci či 
holky. Případné bližší informace získají u  trenérů. 
Budeme rádi, pokud se  děti budou posouvat dalšími 
staršími kategoriemi a  jednou v budoucnu třeba posílí 
družstvo mužů. 

Dlouhodobou snahou oddílu je, aby nám 
v  Pozlovicích hráli místní hráči nebo hráči z  blízkého 
okolí. Nechceme jít cestou drahých nákupů cizích 
hráčů. Myslíme si, že i  fanoušci raději na  hřišti uvidí 
známé tváře ze svého bydliště, než aby se chodili dívat 
sice na  vyšší soutěže, ale na hráče, které ani neznají 
jménem. 

V oddíle máme kvalitní zázemí – velké poděkování 
zde patří jednak vedení Městyse, jednak vedení SK 
Pozlovice. Děkujeme rovněž všem fanouškům, 
sponzorům oddílu a také provozovateli hospůdky 
za  zajištění občerstvení při zápasech a  i dalším, kteří 
přispívají svou pomocí k chodu oddílu. 

Fotbal v  Pozlovicích je důležitý nejen z  hlediska 
sportovního, ale i  společenského. Naše hřiště je 
místem, kde na  domácí zápasy chodí velké množství 
návštěvníků. Návštěvnost značně převyšuje nad 
ostatními v  rámci naší i  vyšších soutěží. Chodí k nám 
nejen ti, co aktivně sledují zápasy, ale hřiště navštěvuje 
i  velké množství ostatních, co nejdou sledovat fotbal, 
ale ví, že se zde potkají a promluví si se svými známými 
či kamarády. Potkáte zde nejen místní, ale i  lidi 
z okolních vesnic či z Luhačovic. Rádi chodí i maminky 
s dětmi, které se vyhrají na herních prvcích či na hřišti 
za kabinami. Fotbal v Pozlovicích tak jednoznačně patří 
mezi ta místa, kde se  setkává nejvíce našich občanů 
v průběhu celého roku. 

Přejeme všem občanům radostné prožití Vánočních 
svátků a do roku 2023 jen to nejlepší. 

Ing. Jarmil Švadleňák

Fotbalový oddíl SK Pozlovice
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Vážení ⚽ ⚽  přátelé, rád bych Vám touto cestou nastínil 
dění u našich nejmenších fotbalistů, ale abychom se dostali 
více do kontextu letošní sezóny, musíme se přenést v  čase 
do sezóny 2021/2022. 

Před započetím podzimní části jsme evidovali 21 aktivních 
dětí, což nám umožnilo zapsat skupinu mladší a  starší 
přípravky do  „Satelitu“, který spočívá v  hraní turnajů 
ve  víkendovém dnu. Ve  skupině je vždy 5  týmů, které 
odehrají každý druhý týden vzájemná utkání. Daný systém 
nám jak po  trenérské i hráčské stránce zpočátku vyhovoval, 
protože byla možnost skloubit libovolný termín tréninků 
s  jinými zájmovými kroužky dětí (příprava ke  sv. přijímání, 
gymnastika, Malé Zálesí, florbal, Junák, atd.). Počáteční velké 
nadšení po  druhém turnajovém kole opadlo, protože naše 

mužstva opět prohrála se silnějšími týmy s velkým rozdílem. 
Snahou trenérů do  dalších kol byla hlavně motivace 
a  příprava na  jednotlivé celky protivníků, ale tým Brumova 
a Štítná nad Vl. byl pro mladší i starší přípravku nedostižný. 
Na poslední turnajový den, který se měl uskutečnit v Bylnici, 
jsme si pro oba naše celky připravili třídenní soustředění 
v místní městské ubytovně. V programu byl zahrnut trénink 
v  tělocvičně, otužování v místní plovárně, vycházka na hrad 
a večerní společenské hry. Pod touto eufórií nových zážitků 
jim opět prohry se  silnějšími týmy v  sobotním dopoledni 
nepřivodily žádné zármutky. 

Nadcházející jarní sezóna byla započata turnajem starší 
přípravky v  hale Radostova pod záštitou OFS Zlín, kde 
se  opět setkali naši sokové z  podzimní části, což dopadlo 
posledním místem ve  skupině , ale útěchou bylo                       
5 vstřelených gólů a  skvělý výkon gólmana. Jarní část 
se nesla v duchu podzimu jen s  rozdílem, že s přibývajícími 
zkušenostmi nebyly tak velké rozdíly ve  hře. Poslední 
turnajový den, který se  odehrál ve  Štítné nad Vl., byl 
vyhodnocením celé sezóny, kdy děti byly obdarovány 
cennými poháry, dary a  útěchou od  svých nejbližších, kdy 
rodiče i  prarodiče přichystali pěkné pohoštění v  podobě 
melounů, závinů i koláčů. Tímto děkujeme za podporu. 

Nyní se  dostáváme k  letošní úvodní podzimní části 
sezóny, kdy již nebylo v našich silách pokračovat v systému 
hraní „Satelit“, protože se  nám posunula věková kategorie 
všech dětí do  mužstev mladších žáků a  starší přípravky. 
I  přes snahu o  rozšíření trenérské základny za  pomoci 
maminek a tatínků jsme opět zůstali v počtu 4 „trenérů“, což 
bylo velké dilema, jak skloubit mistrovská utkání vs tréninky. 
Jen pro představu, tým mladších žáků hraje utkání 
o  víkendech a  starší přípravka v  průběhu týdne. Začátek 
mistrovských utkání jednotlivých celků byl v druhé polovině 
letních prázdnin, což odsoudilo hlavně mladší žáky 
k  počátečním nezdarům, zejména z  důvodu absence 
a  nepřipravenosti. První zápas proti Bylnici byl naprostý 
„očistec na hřišti“, kdy nás mužstvo přehrálo 1:16. Následující 
zápasy se  pro pozlovský tým nesl v  duchu zlepšujících 
se výsledků, kdy při posledním zápase byl odměněn remízou 
s  Vlachovicemi 2:2, zásluhou posilnění defenzivními členy 
ze  starší přípravky. V  celkové tabulce se  žáci umístili 
na posledním místě, ale s vidinou zlepšujícího se týmu. 

Naopak starší přípravka si vedla o poznání lépe z důvodu 
nasbíraných zkušeností z předešlé sezóny a silného ročníku. 
Nicméně na  hřišti se  společně setkávaly ročníky 2012 až 
2017, aby i ti nejmenší okusili atmosféru mistrovského utkání. 

Začátek sezóny přípravky byl ohromující, ale poslední 
zápasy se odehrávaly v duchu trápení a přešlapů, což vedlo 
k finálnímu skóre sezóny 38:37. V  zimním období nás čeká 
příprava pro jarní sezónu, kdy jsou naplánovány halové 
turnaje obou celků, k utužení přátelského sportovního ducha 
plánujeme opět soustředění. 

Ještě jednou musím poděkovat dětem, trenérskému týmu 
a  hlavně Vám rodičům, prarodičům, příbuzným a  fanklubu 
za ochotu při podílení se mistrovských utkání a trénincích. 

V nadcházející fotbalové sezóně ahooj. 
  

Ing. Tomáš Gergela 

Naši nejmladší fotbalisti
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V sobotu 5.  11.  2022 pořádalo Středisko Františka 
Matulíka Pozlovice v  okolí Starého Světlova již 7.  ročník 
zážitkového nočního závodu Halapala. Letošní ročník byl 
rekordní v počtu účastníků. Závodilo 46 závodních hlídek 
ve 4 kategoriích. Závodu se  zúčastnilo celkem 170 
účastníků, včetně vedoucích a dalších organizátorů z  řad 
rodičů. Na  závod přijeli skauti z  Luhačovic, Slavičína, 
Suché Lozi, ze 3. střediska Zlín, Uherského Brodu, Štítné 
nad Vláří, 4. střediska Impeesa Zlín a z Lukova. V kategorii 
skauti (11 - 15  let) se na prvním místě umístili Vlastik Kolář 
a  Tonda Hřib. Druhé místo ve  stejné kategorii obsadili 
taktéž Pozlovjané – Matěj Hustý a Ivo Nimrichter. 

Kateřina Kolářová  

Takto popisuje závod jeden ze závodníků: 
„Je 5.  11.  2022 a  my se  už od  třetí hodiny 

shromažďujeme v tělocvičně v Pozlovicích. Účast je letos 
veliká, jde to poznat už při příchodu. Chodba je plná bot 
a  řada na  registraci až ven. Všechno se  zvládá podle 
plánu a  po  registraci všech hlídek vychází skauti 
a  skautky směr základna závodu – k  posedu 

na Dvořiskách. Při příchodu ještě pomáháme s přípravou 
a pak to všechno začíná. Dostáváme dopis od Keltů, že 
potřebují pomoc. Od  šesté hodiny se  začíná vybíhat 
na  trať. Trasa je velmi podobná té loňské. První zastávka 
je u  jezírka, kde nás čeká úkol přeřezat kládu dřeva. 
Bezkonkurenčně jsme to stihli nejrychleji a ustanovili tak 
nový rekord, který nebyl po  celý závod překonán. 
K dalšímu stanovišti nás navigovaly fáborky na louce a asi 
po 200  m  nás vítá Kačka V. a  vysvětluje nám průběh 
druhého stanoviště. Úkolem bylo zakrýt prsty na překližce 
dírky, aby prosvítaly pouze ty, které tvoří souhvězdí Orion. 
Úkol byl poměrně lehký a asi po pěti minutách vybíháme 
na  trať směr další stanoviště. To se  nacházelo pouhých 
100  m  opodál. Úkol na  třetím stanovišti byl na  předem 
připravené destičky vypálit kovovou tyčkou obrázek. Byl 

to poměrně lehký úkol. Další stanoviště se  nacházelo 
u kapličky, na kterém nás čekal úkol osekat kládu, kterou 
jsme si uřezali na prvním stanovišti. Úkol byl snadný díky 
opravdu ostrým sekyrkám. Děkujeme Samovi K. a Jeňovi 
V., kteří nás celou dobu hecovali a  podporovali. 
Stanoviště č. 5. se nacházelo na mýtině, kousek od hlavní 
cesty na  Komonec. Úkolem bylo přenést “mrtvolu” 
na  zádech, aniž by se  dotkla země. Tohle už byl těžký 
úkol, ale my jsme ho s Tondou zvládli. Stanoviště č. 6 – 
stará dobrá klasika. Markova lanovka, která nevynechala 
ani jednu Halupalu. A  teď začíná ta opravdová sranda – 
běžíme po odrazkách. Ty nás zavedly až na kopec Bába, 
kde jsme si měli sepsat svůj čas příchodu a  startovací 
číslo. Trasa pokračovala pěšinkou v  lese, která nás 
zavedla až na  Komonec. Cesta z  Komonce už byla 
naštěstí z kopce. U Lesu zdar jsme si vyzvedli zub a běželi 
dál. Odrazky nás zavedly až k Sojsince, kde na nás čekalo 
stanoviště č. 8. Cílem bylo trefit oštěpem keltskou svini 
k  obědu. Tohle stanoviště patřilo k  těm těžším. Další 
stanoviště bylo asi o 200 m dál a  úkolem bylo zatlouct 
osekanou kládu do  země a  kovbojským uzlem přivázat 
ke  kládě. Nejtěžší bylo uvázat uzel, který nebyl úplně 
nejlehčí. Všechno jsme ale zvládli a pospíchali k dalšímu 
stanovišti a  zároveň poslednímu. Úkolem posledního 
stanoviště bylo přinést staré keltské náčelnici půl litru 
“medoviny” z  nedalekého sudu. Půllitr se plnil koštýřem 
na víno, do kterého jsme tekutinu nasáli a přelili do flašky. 
A  to byl konec trasy. V  cíli jsme dostali palačinku a  šli 
na  guláš. Pak se  ještě čekalo na  další družinu 
a  vyhodnocení celého závodu. Zhruba ve 23  h. bylo 
vyhlášení. Vyhráli jsme 1. a 2. místo v kat. skauti. Nejlepší 

pocit, protože jsme konečně porazili Luhačovice. Pak 
jsme se  vydali do  tělocvičny, kde někteří přespávali. 
Závod byl skvělý a moc se těšíme na příští ročník. “ 

Vlastik Kolář (13 let)

Noční závod Halapala
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Již po 25. koncertoval Dívčí saxofonový orchestr při 
oslavách na Pražském hradě ve Španělském sále. Pod 
vedením Vladimíra Schlimbacha se rozezněly saxofony 
u  slavnostního předávání vyznamenání v  tradičním 
termínu u  příležitosti státního svátku 28.  října, který 
se  uskutečnil po  třech letech kvůli koronavirové 
pandemii. Jejich vystoupení si poslechl nejen pan 

prezident, ale i  členové vlády, Senátu, Parlamentu 
a spousta dalších. 

Do Prahy vyjížděli v 8  hodin ráno od  hasičské 
zbrojnice. Při příjezdu na  Pražský hrad byl autobus 
zaparkován do prezidentské garáže, kde na ně čekal 
až do 24. hodiny. 

Dívčí saxofonový orchestr byl jediným hudebním 
doprovodem večera, s výjimkou dechového orchestru 
hradní stráže, který zahrál na  začátku českou hymnu. 
Náš orchestr je vždy vřele přivítán, má své zázemí a 
dostane se mu bohatého pohoštění. 

Po 21 hodině začala slavnostní recepce (u nás tzv. 
volná zábava), kde s přestávkami zněly tóny saxofonů 
k  příjemné slavnostní atmosféře. Během slavnostní 
recepce se  členové orchestru mohli potkat se  všemi 
zúčastněnými, popovídat si s  nimi. Pan Schlimbach 
např. zavítal k  Felixovi Slováčkovi, ke  kardinálovi 
Dominiku Dukovi, arcibiskupovi Janu Graubnerovi 
a dalším. 

Jak se  na Pražský hrad „náš“ Luhačovický (ale 
vlastně i Pozlovský) orchestr dostal? 

Před 25  lety, když pan Schlimbach s  orchestrem 
měli namířeno na  festival do Karlových Varů, udělali si 
zastávku na  Pražském hradě, kde probíhalo složení 
slibu nové hradní stráže před prezidentem Václavem 
Havlem (tato událost je již zrušená). U  této příležitosti  

p. Schlimbach na  velitelství hradní stráže poreferoval 
hlavnímu dirigentovi o Dívčím saxofonovém orchestru. 
Tehdy započala jejich úspěšnost s  každoročním 
koncertováním na Pražském hradě. 

Na základě rozhovoru s panem V. Schlimbachem 
zpracovala Bc. Monika Kudelková Pešková

Dívčí saxofonový orchestr v Praze
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Milí přátelé, máte starost o své příbuzné ve vyšším 
věku nebo se zdravotním postižením, které musíte část 
dne zanechat doma samotné? 

Vaši blízcí mohou trávit svůj den v  Denním 
stacionáři Charity Luhačovice. Bude o  ně dobře 
postaráno a Vám ubude starost, co zrovna doma dělají, 
zda se  najedli, jestli nevznikl zdravotní problém, 
neupadli nebo je nepotkala nějaká nemilá příhoda, 
se kterou si nevědí rady. Přes den budou mít Vaši blízcí 
jiné činnosti, než jen sedět na  židli a  nudit se. 
Pracovnice denního stacionáře se  starají o  trénování 
paměti, diskuze na  různá témata, aktuální dění 
ve světě i ve městě, čtení z oblíbených knih, rukodělné 
práce jako je malování, modelování, pletení nebo jiné 
činnosti podle individuálních přání. Na pořadu dne jsou 
i  cvičení, vycházky, účast na  besedách, prohlídky 
zajímavých míst v  Luhačovicích. Nezanedbatelný je 
i  fakt, že budou mít celý den společnost, domů 
přijedou příjemně naladěni a  budou Vám vyprávět 
o svých prožitcích v kolektivu. Denní stacionář Charity 
Luhačovice poskytuje sociální služby pro seniory  

s  pohybovým omezením, pro seniory s  počínající 
demencí a také  pro osoby se zdravotním postižením 
od 19 let ve zcela kompletně vybaveném prostoru 
s bezbariérovým WC a koupelnou. Přístup do budovy 
je také bezbariérový, k  dispozici je i  parkoviště. 
Sociální služba je připravena vyjít vstříc potřebám Vaší 
rodiny a  přáním Vašeho blízkého. Dohodnuté služby, 
potřeby i  přání budou uvedeny ve  smlouvě, jejíž 
součástí bude i  ceník služeb. Předběžnou  kalkulaci 
nákladů pobytu ve stacionáři Vám můžeme sdělit již při 
nezávazné prohlídce denního stacionáře. Neváhejte 
a přijďte mezi nás.  

Bližší informace Vám sdělí vedoucí denního 
stacionáře Mgr. Ivona Slováková na  tel. č. 731 646 717 
či e-mailové adrese: stacionar@luhacovice.charita.cz, 

Adresa: Denní stacionář Charity Luhačovice, 
Hradisko 100, 763  26 Luhačovice, autobusová 
zastávka U zámku. 

Těšíme se na Vás! 
Ivona Slováková

Denní stacionář Charity Luhačovice

Termíny svozu komunálního odpadu v městysi Pozlovice v roce 2023, svozovým dnem je úterý.

1. pololetí 2. pololetí 

14 denní 
svoz


3. 1.*

Týdenní 
svoz


4. 4.

Týdenní 
svoz


4. 7.

14 denní 
svoz


3. 10
10.1. 12. 4. 11. 7.

24.1. 18. 4. 18. 7.
17.10.

31.1.* 25. 4. + PET 25. 7. + PET

2. 5. 1. 8.
31.10. + PET

7. 2. 9. 5. 8. 8.

21. 2. 16. 5. 15. 8.
14.11.

28. 2.* 23. 5. 22. 8.

30. 5. + PET 29. 8. + PET
28.11. + PET

7. 3. 6. 6. 5 .9.

21. 3. 13. 6. 12. 9.
12.12.

28. 3.* 20. 6. 19. 9.

27. 6. + PET 26. 9. + PET 26.12.

Poznámka: * probíhá pouze svoz PET lahví

Svoz komunálního odpadu v roce 2023

mailto:stacionar@luhacovice.charita.cz
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Společenská kronika

Společenské akce

Významná životní jubilea  
I. čtvrtletí 2023

Machů Eva 70 let

Placherová Ivana 70 let

Juráková Marie 70 let

Mačák Bohumil 70 let

Machů Josef 70 let

Fornůsková Marta 75 let

Kubišová Vlasta 75 let

Pavelka František 75 let

Štegner Josef 81 let

Turza Jiří 82 let

Garguláková Iva 83 let

Zhánělová Věra 83 let

Kolaříková Marie 83 let

Švachová Vladimíra 84 let

Václavíková Marie 86 let

Malaníková Ludmila 87 let

Kolářová Marie 88 let

Pokorná Jarmila 89 let

Žmolíková Drahomíra 91 let

Krčméry Vladimír 92 let

Naše řady opustili

Ludmila Bednaříková 94 let

Vítáme mezi námi nové občánky

Eliška Jánošová K Přehradě 38

Předvánoční svařáček         
na Komonci

17. 12. 2022

Vánoční koncert Boršičanky 18. 12. 2022

Živý Betlém 25. 12. 2022

Štěpánský pochod 26. 12. 2022

Silvestrovský turnaj ve 
stolním tenisu

31. 12. 2022

Prezidentské volby 1. kolo 13. 1. – 14. 1. 2023

Ples SK Pozlovice 21. 1. 2023

Prezidentské volby, 2. kolo 27. 1. – 28. 1. 2023

Hasičský ples 4. 2. 2023

Skautský ples 18. 2. 2023

Upozornění 
občanům

Pokud nechcete dostávat Pozlovský občasník 
v  tištěné podobě, sdělte tuto skutečnost na  ÚM 
Pozlovice, tel. 577 113 071, mestys@pozlovice.cz.  

V elektronické podobě je dostupný na 
www.pozlovice.cz.

mailto:mestys@pozlovice.cz
http://www.pozlovice.cz
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