
Vážení spoluobčané,

blíží se doba Vánoc s koncem roku 2004 a právě dostáváte do rukou letošní druhé, zimní vydání 
občasníku. Na jeho stránkách Vás chceme informovat o dění v uplynulém čtvrtletí a o tom, co nás 
v nadcházejícím období čeká. 

Po listopadových volbách do krajského zastupitelstva se v Pozlovicích uskutečnila řada 
zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí. V sobotu 20. listopadu se v tělocvičně 
uskutečnil okresní sněm Junáku. Jednání této organizace na okresní úrovni se v Pozlovicích 
uskutečnilo poprvé. O dalším víkendu - 27.listopadu - proběhl 2. ročník šachového turnaje 
„O přeborníka Pozlovic“, a řada akcí, o nichž se dočtete na stránkách tohoto občasníku. 
Rozsvěcování vánočního stromu proběhlo za účasti mnoha z Vás, přestože náhlý déšť těsně 
před akcí všechny nemile překvapil. Ani v letošním roce se nám nepodařilo vyřešit dostatečně 
problém s ozvučením prostoru. Přesto si myslím, že to bylo příjemné setkání a symbolické 
zahájení vánoc, doby dlouhých zimních večerů a všech radostí a starostí s nimi spojených. 

Zkusme, aby radosti převládly nad starostmi, aby nás nepohltil diktát byznysu, abychom si našli 
čas. Čas na vše, co je pro spokojený život člověka důležité, zejména v uspořádání vztahů v 
rodině, se sousedy a vůbec s lidmi kolem nás. Ať rozdílný názor na věc není důvodem k zášti, 
zlobě a nenávisti. Zkusme do svých životů pustit více tolerance, pochopení a lásky.

Vážení občané, přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých, ať 
Vás provází pevné zdraví a radost z úspěšně zvládnutých překážek, které nám život přináší.

               Ing. Olga Tkáčová
            starostka            

Zima 2004

Pozlovský

OBÈASNÍK



 Jako správné čarodějnice 
jsme využily posledního krásného 
podzimního víkendu a vyjely jsme 
si do Prahy. Původně jsme chtěly 
cestovat klasicky, ale naši partneři 
byli zásadně proti /prý to na koštěti 
moc fouká, a že prý neděláme 
žádné důležité přestávky..atd/. Proto 
jsme doplnily počet „normálními“ 
lidmi z řad Starých pánů fotbalistů a 
společně jsme vyrazili autobusem.
 Neznajíce problémy 
s pozemní dopravou a netušíce, 
že šofér je jako náš /tzn. jede 
rychle a bezpečně/  vyrazili jsme 
již ve čtyři ráno a v Praze byli před 
devátou. Zde po menších potížích 
s ubytováním – Kdo s kým a kde… 
jsme vyšli dobývat naši stověžatou 
matičku.
 Někdo zvolil prohlídku 
historických památek – např. 
U Fleků, další objevovali 
současné vymoženosti – Jágr bar 
– a jiní kombinovali obojí a všichni 

dohromady se těšili na odpolední 
kulturní zážitek. Ty byly hned dva: 
Ten první byla návštěva divadla Ta 
Fantastika a muzikálu EXCALIBUR 
se skvělou Lucií Vondráčkovou 
v hlavní roli. Ten druhý byl nově 
nastudovaný muzikál CIKÁNI JDOU 
DO NEBE v Divadle bez zábradlí.
 Na ubytovně jsme pak 
dlouho do noci rozebírali jednotlivé 
momenty z těchto hudebních dílek, 
porovnávali jsme je, přeli jsme se 
o to, který byl lepší, abychom se 
vzápětí všichni shodli na faktu, že 
byly zajimavé oba.
 Druhý den jsme po cestě 
domů ještě navštívili Kutnou horu. 
Prohlédli jsme si náš nejvzácnější 
gotický skvost – chrám svaté Barbory 
a historické jádro města. Poté jsme 
se ještě chvíli zastavili prohlédnout 
si unikátní výzdobu v Kostnici a 
vyjeli jsme ještě stále za slunečného 
počasí směrem k  domovu.
 A to byste nevěřili 

– hned za Havlíčkovým Brodem 
– mlha, pošmourno, déšť a 
inventura v restauraci – no to nás ta 
naše milovaná Morava moc pěkně 
nepřivítala. Ale to snad byla jediná 
vada na kráse celého zájezdu a 
zajisté se jednalo o malou pomstu 
naší rodné hroudy za to, že kdesi 
couráme a nesedíme doma na….…
gruntu.
 
 A nezapomeňte - 30.dubna 
se zase sejdeme.
     
     
LETU ZDAR.
  

 

Čarodějnice v Praze    23. - 24. 10. 2004

POZOR! POZOR! POZOR!
 

Pozlovská knihovna vyhlašuje

VELKOU  SOUTĚŽ

„Dopis mé oblíbené pohádkové 
postavě“

Představte si, co byste napsali 
své oblíbené postavě, kdyby byla 
možnost, to udělat…nechte svou 

fantazii volně pracovat a podělte se 
s námi o svůj příběh….

Velká soutěž

Podmínky soutěže:
1. soutěže se mohou zúčastnit 

chlapci i dívky do 15 let
2. rozsah dopisu bude aspoň 

400 slov a bude vlastním 
dílem soutěžícího

3. dopis může být věnován 
jakékoli pohádkové 
postavě….

4. dopis bude odevzdán do 
knihovny nebo do vlastních 
rukou knihovnic 
mimo knihovnu nejpozději 
do 24.ledna 2005

 Výsledky budou vyhlášeny na 
Dětském karnevalu, kde zároveň 
předáme ceny věnované Obecním 
úřadem v Pozlovicích. Pořadí bude 
následně zveřejněno na infokanále 
a vítězná práce v pozlovském 
občasníku.
 

BUDOUCÍ NOVINÁŘI A 
SPISOVATELÉ  PIŠTE – NĚJAK 

SE ZAČÍT MUSÍ!!!

... zjistíte v tříměsíčním kurzu 
snižování nadváhy,

který začíná již v lednu 2005

V kurzu máte možnost:
- pracovat na změně svého 
životního stylu
- zacvičit si přiměřeně svým 
tělesným možnostem
- získat pomůcky usnadňující 
hubnutí
- příjemně strávit čas ve společnosti 
lidí, majících stejný cíl

Jak hubnout pomalu, ale jistě ...

Základní kurz trvá 12. týdnů; každý 
týden je jedna tříhodinová lekce.
Zájemci mohou být z řad mužů i 
žen. Věk nerozhoduje.

Podrobnější informace a přihlášky 
získáte u lektorky společnosti STOB 
(Stop obezitě)
    
     
Marty Vlkové
Nivy II. / 274
Pozlovice
Tel.: 577 133 623 - večer

Mgr. Jarmila Hájková

Mgr. Jarmila Hájková,  Olga Matulíková



V sobotu 23. října 2004 skončila pro 
dorostence z Pozlovic podzimní část 
okresní fotbalové soutěže. Tým se 
překvapivě umístil na prvním místě 
a to bez ztráty bodu. Devět zápasů 
s plným ziskem bodů náskok 6 bodů 
před druhým týmem a vynikající 
skóre 51:6 dělají z našeho týmu 
největšího kandidáta na postup, ale 
k tomuto cíli je ještě dlouhá cesta. 
Mužstvo pod vedením trenérů Josefa 
Bartončíka a Vladimíra Pavlackého 
tvrdě trénovalo a výsledky se 
dostavily. Navíc máme stabilizovaný 
kádr, který oproti minulé sezóně 
zaznamenal  jenom několik drobných 
změn.
Zkušené hráče Tomáše Gergelu, 
Romana Semelu a Václava Žmolíka 
nahradily nové posily a to Martin 
Janota (hostování z Dolní Lhoty) a 
Petr Bartončík (návrat z hostování 
v Luhačovicích), dále tým doplnilo 
7 hráčů ze žákovského výběru. 
Soupisku tvoří 20 hráčů. Což je počet 
se kterým se dá kvalitně pracovat.
Sezónu jsme začali na půdě nováčka 
z Biskupic vysokým vítězstvím 7:
0 a získali jsme sebevědomí, což 
je ve sportu potřeba. Následoval 
asi nejtěžší zápas podzimní části 
sezóny s Provodovem, který jsme 
vyhráli 2:0.  Tyto výhry odstartovaly 
naši šňůru bez porážky. Další zápas 

se šťastným koncem jsme odehráli 
v Bohuslavicích – 2:1. Na řadu přišli 
favorité soutěže Nedašov 4:2 a 
Rokytnice 2:5. Poté už následovali 
papírově slabší soupeři, se kterými 
jsme se celkem v klidu poradili byli 
to: Petrůvka 13:0, Poteč 0:9 a Šanov 
6:0. Poslední utkání sezóny bylo 
odehráno v Sehradicích kde jsme po 
tuhém boji vyhráli 1:3.
Disciplinovanost a týmový duch 
slavili úspěch a tak doufáme, že si 
výkonnost udržíme i v druhé části 
sezóny a dovedeme ji k vítěznému 
konci. Doufáme, že nás budete chodit 
podporovat a budete nám fandit, 
abychom se spolu s Vámi mohli 
nakonec radovat z vytouženého 
postupu. Děkujeme za přízeň a 
těšíme se na Vás.

Tabulka okresní soutěžě dorostu 
Zlín skupina B

1. Pozlovice 9 0 0 51 : 6 27
2. Provodov 7 0 2 40 : 15 21
3. Biskupice 6 1 2 32 : 16 19
4. Nedašov 5 1 3 32 : 12 16
5. Rokytnice 5 1 3 20 : 19 16
6. Sehradice 4 0 5 18 : 19 12
7. Bohuslavice 2 2 4 17 : 25 8
8. Petrůvka 2 1 6 22 : 46 7
9. Šanov 1 2 6 11 : 25 5

10. Poteč 0 0 9 9 : 69 0

Horní řada zleva: Bartončík Josef 
- trenér, Pavlacký Vladimír - trenér, 

Coufalík Pavel, Žmolík Milan, 
Coufalík Petr, Janota Martin, 

Bartončík Ondřej(C), Bartončík Petr, 
Papoušek Radek, Horňák Miroslav, 
Bača Bohuslav a Hamouz Lukáš.
 Dolní řada zleva: Mizera Josef, 

Čech Jan, Jurák Stanislav, 
Bartončík Martin, Plšek Vladimír, 

Jurák Vítězslav, Coufalík Jiří a ležící 
brankář Coufalík Michal.

Fotbal – dorost -s.r.o.&combe-

Územní plán byl v uplynulých letech 
veřejností nedostatečně doceněným 
dokumentem. Svědčí o tom fakt, že 
od doby jeho schválení v r. 1996 bylo 
Obci Pozlovice doručeno značné 
množství žádostí o jeho dílčí změnu. 
Stává se tak zpravidla v případě, že 
chceme začít stavět a zjistíme, že v 
územním plánu je pozemek určený 
k jinému než námi zamýšlenému 
účelu.

Celá procedura dílčí změny je 
administrativně, finančně i časově 
velmi náročná. Přesto doposud v 
převážné většině případů byla snaha 
zastupitelstva obce žadateli vyhovět 
a nebránit dalšímu rozvoji, pokud 
požadovaná změna nekolidovala se 
zájmy veřejnými. 

Na posledním jednání zastupitelstvo 
obce rozhodlo o dalším postupu při 
vyřizování jednotlivých žádostí o 
dílčí změnu územního plánu.

Vzhledem k velkému počtu změn 
(v současné době 13) a náročnosti 
procesu nebudou rozpracovávány 
v současné době další dílčí změny 
individuelně. Územní plán se 
stává nepřehledným, množství 
požadovaných změn svědčí o jeho 
nevyhovujícím stavu. V návaznosti 
na požadavky legislativy, zejména 
nový stavební zákon, bude 
zpracován nový územní plán. V 
případě přijetí současného návrhu 
nového stavebního zákona k 
1.1.2006 bude nutné zpracovat 
aktualizaci územního plánu 
nejpozději do konce r. 2008. 

Jelikož po 1.1.2006 nebude možno s 
největší pravděpodobností provádět 
dílčí změny, rozhodlo zastupitelstvo o 
souhrnném - komplexním zpracování 
změn, které budou schváleny k 
zapracování do územního plánu, a 
to k 30.9.2005. 

Uvažujete-li proto o podání žádosti o 
dílčí změnu územního plánu, doručte 
ji na OÚ Pozlovice do 30.6.2005. V 
případě schválení zastupitelstvem 
bude zpracování těchto změn 
zadáno k 30.9.2005.

Územní plán a jeho dílčí změny Ing. Olga Tkáčová



Kabelová televize po 1.1.2005
Vážení televizní diváci, jak už jste 
byli informováni samostatným 
letákem distribuovaným do 
domácností prostřednictvím České 
pošty, bylo na základě výsledků 
průzkumu provedeného mezi 
občany v květnu t.r. rozhodnuto o 
rozšíření programové nabídky o 
programy Discovery a Markíza. V 
současné době probíhá instalace 
zařízení pro příjem těchto programů 
na hlavní přijímací stanici kabelové 
televize. Podle smlouvy o dílo má 
dodavatel technologických zařízení 
pro příjem nových programů a 
zároveň provozovatel televizního 
vysílání firma M-servis s.r.o. Zlín tyto 
programy spustit k 31.12.2004. Ti z 
Vás, kteří doručili přihlášku k odběru 
MINI nabídky, budete kontaktováni 
pracovníky firmy M-servis s.r.o. Zlín 
a bude Vám instalován filtr.

Přestože se snažíme v maximální 
míře zabezpečit nepřetržité vysílání 
všech programů uvedených v 
aktuální nabídce, technické zařízení 

bez jakýchkoliv příčin občas 
selhává a odstranění vady není 
mnohdy jednoduchou záležitostí, 
jako v současné době u přijímače 
programu Cartoon Network. Za 
takovéto situace jsme nuceni 
okamžitě rozhodnout, zda přistoupit 
na pořízení nového přijímače a 
zabezpečit vysílání s minimální 
prodlevou (náklady cca 50 000,- Kč) 
nebo akceptovat výpadek ve vysílání 
a hradit pouze náklady na opravu 
v předpokládané výši 10 000,- Kč. 
Tyto mimořádné náklady na opravy 
jakož i náklady spojené se zřízením 
obou nových programů (cca 100 
000,- Kč) jsou hrazeny z rozpočtu 
obce na úkor jiných investic.

Dalším problémem, s kterým se 
potýkají technicky méně zdatní 
jedinci, je přesun vysílacích 
pásem některých programů a s 
tím spojené nezbytné přeladění 
televizoru. K těmto přesunům 
přistupuje provozovatel podle 
jeho vyjádření pouze v nezbytně 

nutné míře, zpravidla při změně 
vysílacích parametrů jednotlivých 
programů. Bohužel není v našich 
silách, abychom těmto nepříjemným 
situacím předcházeli. Za způsobené 
problémy s příjmem některých 
programů se Vám omlouváme. 
 

Programová skladba kabelové 
televize od 1.1.2005:
 
Minimální nabídka
13 programů,  30,- Kč/měsíc:
  - informační kanál, ČT 1, ČT 2, 
Nova, Prima, STV 1, STV 2, DSF, 
SAT 1, PRO 7, RTL, Viva, Stanice 
„O“, rozhlas FM 2 (VKV)
 
Základní nabídka
18 programů,  70,- Kč/měsíc:
  

  - minimální nabídka + Eurosport 
CZ, Hallmark, Cartoon Network, 
Discovery, Markíza

Víte, co je to „BLIZARD“ ?

Podle slovníku cizích slov „prudká 
sněhová bouře v Severní Americe“. 
Zároveň je to však značka nové 
sněhové frézy, kterou jsme pořídili 
na údržbu chodníků! 

Sněhová nadílka není pouze 
radostnou událostí dokreslující 
atmosféru vánoc. Na komunikacích 
pro pěší i vozidla nepotěší. V letošním 
roce jsme pro zabezpečení kvalitní 
údržby investovali do zdatných 
pomocníků - sněhové frézy s šířkou 
záběru 70 cm, kartáče na zametání 
sněhu a rozmetadlo posypu, dále 
byly pořízeny nové pneumatiky na 
traktory a nový pás na sypač. Zásoby 
zimního posypu byly ze skládky pod 
Vegou přemístěny na hospodářský 
dvůr, doplněny a zastřešeny 
dřevěným přístřeškem. Celkově 
bylo na vybavení pro zimní údržbu 
z rozpočtu čerpáno 104 900,-Kč, 
samostatnou položkou závisející 
na síle a rozmarech paní zimy jsou 
náklady na naftu a mzdy na zajištění 
zimní pohotovosti.

Celkově nás čeká udržování asi 5 km 
chodníků a 10 km komunikací.

Přesto Vás upozorňujeme na znění 
§ 27 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích: „Vlastník 
nemovitosti, která v zastavěném 
území obce hraničí se silnicí nebo 
místní komunikací, odpovídá za 
škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti na přilehlém chodníku, 
která vznikla znečištěním, náledím 
nebo sněhem, pokud neprokáže, 
že nebylo v mezích jeho možností 

Zimní údržba komunikací

tuto závadu odstranit, u závady 
způsobené povětrnostními situacemi 
a jejich důsledky takovou závadu 
zmírnit.“ 

S bezproblémovým prováděním 
zimní údržby nám pomohou 
hlavně řidiči a majitelé aut, kteří 
nebudou parkovat na chodnících 
a komunikacích!

Takže i když přijde něco jako blizard, 
snad si s tím poradíme! 

Ing. Olga Tkáčová, Ing. Petr Matulík

Ing. Olga Tkáčová



Na základě Vašeho požadavku 
posílám několik základních informací 
důležitých pro vlastníky lesů:
 
Na úvod vysvětlení pojmu lesní 
hospodářská osnova (dále jen 
LHO):
 
LHO jsou jakousi zjednodušenou 
verzí lesního hospodářské plánu 
a má sloužit vlastníkovi lesa k 
obhospodařování jeho lesního 
majetku. Zpracovávají se zpravidla 
na dobu 10-ti let a to pro vlastníky lesa 
s výměrou menší než 50 ha. Separát 
LHO obsahuje hospodářskou knihu, 
plochovou tabulku a lesnickou mapu  
(nejčastěji obrysovou). Součástí 
separátu je také protokol o převzetí 
LHO, který vlastník při převzetí 
podepíše. 
 
Hlavní zásady hospodaření v lesích 
do 50 ha výměry pokud pro ně nebyl 
zpracován lesní hospodářský plán:
 
1.) Vlastník lesa se rozhodne 
zda chce hospodařit podle lesní 
hospodářské osnovy a jako takovou 
ji protokolárně převezme  a nebo 
bude hospodařit bez převzaté lesní 
hospodářské osnovy.  
2) V lesích, ve kterých se vlastník 
lesa rozhodne hospodařit bez lesní 
hospodářské osnovy je možné 
provést těžbu pouze v takovém 
rozsahu, aby nepřekročila  3 m3 na 
jeden ha a jeden rok. Pokud by těžba 
měla překročit tuto mez je vlastník 
lesa povinen vyrozumět orgán 
státní správy lesů (MěÚ Luhačovice, 

odbor ŽP) spolu s vyjádřením svého 
odborného lesního hospodáře 
a počkat 30 dnů na jeho stanovisko.
3) V případě, že vlastník lesa 
hospodaří podle převzaté LHO 
provádí hospodaření v lese podle 
této osnovy pouze v součinnosti se 
svým odborným lesním hospodářem 
(dále jen OLH). OLH je povinen 
zajišťovat vlastníkovi lesa odbornou 
úroveň hospodaření v lese v souladu 
s lesním zákonem a dalšími platnými 
předpisy (např. vyznačení probírek, 
vyznačení hranic obnovních sečí, 
spon sazenic při zalesňování, 
alespoň přibližné určení hranic 
pozemků v terénu atd.).
4) Pro vlastníka lesa, který vlastní 
lesní pozemky o velkosti do 3 ha se 
podpisem protokolu o převzetí LHO 
stává ze zákona závazný údaj o 
celkové výši těžby, která je pro 
tohoto vlastníka lesa nepřekročitelná 
(tzn. je-li předpis všech těžeb v 
hospodářské knize např. 100 m3, 
tak vlastník lesa nemusí provést 
třeba žádnou těžbu, ale zároveň v 
případě provádění těžby nesmí tento 
ukazatel ani překročit).
5)  Pro vlastníka lesa, který vlastní 
lesní pozemky o velkosti nad 3 ha se 
podpisem protokolu o převzetí LHO 
stává ze zákona závazný údaj o 
celkové výši těžby, který je pro tohoto 
vlastníka lesa nepřekročitelný a dále 
se stává závazným ukazatelem 
stanovený podíl zpevňujících a 
melioračních dřevin při obnově 
porostu.   
6) Těžby stanovené tímto způsobem 
v hospodářské knize jsou těžby 

úmyslné. Každý vlastník lesa je však 
povinen přednostně zpracovávat 
těžby nahodilé (vývraty, zlomy, souše 
atd.), aby se tímto předešlo šíření 
škodlivých organismů, zejména 
kůrovců. Výše takto zpracované 
nahodilé těžby se započítává do 
celkové výše těžeb,  jejíž význam 
byl osvětlen v bodu 5) a 6) těchto 
zásad. Pokud by zpracováním 
těžby nahodilé mělo dojít k 
překročení celkové (maximální) 
výše těžeb stanovené převzatou 
lesní hospodářskou osnovou, musí 
vlastník lesa požádat orgán státní 
správy lesů o změnu osnovy.    
7) LHO jsou vlastníkům lesa 
předávány bezplatně.
8) Vlastník lesa si může vybrat svého 
OLH. V případě, že takto neučiní 
automaticky ze zákona provádí 
výkon činnosti OLH právnická osoba, 
která má právo hospodaření ve 
státních lesích, což jsou u nás Lesy 
ČR s.p., potažmo Lesní správa 
Luhačovice, která má pro příslušné 
katastrální území vyčleněného 
příslušného revírníka. Výkon 
činnosti OLH provádí tito revírníci 
pro vlastníky lesa zdarma, náklady 
na jejich činnost hradí stát.   
9) Pokud si vlastník lesa vybere 
svého OLH sám (musí to být osoba 
, která má k této činnosti udělenu 
licenci) je věcí dohody ( což může 
být např. ošetřeno i smluvně) mezi 
vlastníkem lesa a OLH jaká bude za 
tuto činnost náležet OLH odměna. 
Jméno OLH je vlastník lesa povinen 
nahlásit orgánu státní správy lesů 
(MěÚ Luhačovice, odbor ŽP).

 Vážení občané obce 
Pozlovice, Obvodní oddělení Policie 
České republiky Luhačovice si Vás 
dovoluje oslovit prostřednictvím 
Vašeho listu.
 Pozlovice leží v chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty, kterou 
každoročně navštěvuje velký počet 
turistů a rekreantů. Ne všichni však 
vyhledávají jen krásnou přírodu 
a odpočinek. Najdou se i takoví, 

kteří přijedou s cílem páchat 
trestnou činnost. Zejména v období 
nastupující zimy pachatelé soustředí 
svou pozornost na chatové oblasti, 
které obklopují Vaši obec.
 Každý rok získáváme od 
občanů Pozlovic cenné informace, 
které nás nejednou přivedly na stopu 
a pomohly k vyřešení případu.
 Věříme, že i v dalších letech 
budete se svou policíí spolupracovat 

a nebudete nevšímaví k podezřelým 
osobám a vozidlům pohybujících se 
v nestandardní dobu po Vaší obci a 
chatových oblastech.
 Policie OO PČR Luhačovice 
Vám přejí klidné svátky Vánoční a 
úspěšné vykročení do Nového roku 
2005.               

 pplk. Vlastimil Peřestý, vedoucí oddělení

Ing. Martin Hurta, MěÚ Luhačovice, odbor ŽP

Informace Policie ČR

OO PČR Luhačovice                                                               tel.: 577 131 433, fax.: 577 131 434 

Informace majitelům lesů



 I naše Pozlovská farní rodina 
se každoročně zúčastňuje  poutě na 
Svatý Hostýn.
Také máme doma po babičce, nebo 
tetičce obrázek z poutě na Svatý 
Hostýn, Velehrad, Provodov, Svatou 
Horu, nebo třeba do Rakouska.
Ti starší si možná vzpomínají, jak 
chodili jako děti na pouť na Svatý 
Hostýn.
 V padesáti letech byl poutní 
dům a celý areál kolem něj zabrán 
státní mocí a byl v něm zbudován 
Ústav sociální péče pro postižené 
děti, ve kterém zpočátku pracovaly 
řeholní sestry Svatého Kříže.
 V letech sedmdesátých, 
v době normalizace byla vyvíjena 
snaha i z těchto míst řeholníky 
odstranit.
 Přijímání dorostu měly 
řeholní řády zakázány. Řeholní 

sestry zestárly a musely opouštět 
svá pracoviště.
 Duchovní správa na Svatém 
Hostýně se omezovala na nezbytné 
konání bohoslužeb a nezbytné 
opravy.
 Po sametové revoluci v roce 
1989 bylo popět umožněno kněžím 
z Tovaryšstva Ježíšova, aby pečovali 
o toto poutní místo.
 Prvním duchovním správcem 
rektorem kostela na Svatém Hostýně 
se stal P. Vladimír Tomeček.
 Poutní dům byl vrácen, 
aby sloužil opět svému účelu 
konání: duchovních cvičení  a jako 
noclehárna pro poutníky.
 Byla obnovena Matice 
Svatohostýnská. Na bazilice byla 
vyměněna měděná krytina střechy, 
okolí baziliky nově vydlážděno, 
opravené schodiště, restaurace, 

poutní domy a zřízena větrná 
elektrárna.
 Během roku se konají poutě 
stavů, společenských skupin a 
dobrovolných organizací.
 Přece kdo jiný, než 
křesťané by měli vydávat věrohodné 
svědectví o víře, lepší budoucnosti, 
lásce k Bohu, Matce Boží a jejímu 
Synu Ježíši Kristu, svým životem, 
jednáním a láskou.
 Svatý Hostýn je zasazený 
do krásné přírody. Může oslovit jak 
věřícího poutníka, tak i náhodného 
turistu.

                   S pokojem v duši
 

Čas trhl oponou a lidstvu na úsvitě,
V Betlémě v jeslích zrodilo se dítě.

Antonín Roček

24. 12. 2004 15:30 a 24:00
25. 12. 2004   8:00 a 10:00
26. 12. 2004   8:00 a 10:00
27. 12. 2004 17:00
28. 12. 2004 17:00
29. 12. 2004 17:00
30. 12. 2004 18:15
31. 12. 2004 17:30

1. 1. 2005   8:00 a 10:00
2. 1. 2005   8:00
2. 1. 2005 10:00 -  se zpěvem

sboru Leoše Janáčka

Požehnané prožití svátků Božího 
narození a láskyplnou ochranu 
Svaté rodiny v nastávajícím roce 
2005 přejí a vyprošují

P. Hubert Wójcik
a P. Robert Pokrywka

Poutní tradice

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2004

Tak jako letos i v roce 2005, 
proběhne v  Luhačovicích Tříkrálová 
sbírka. Navazujeme na tradici 
Charity Uherský Brod, obecným 
účelem Tříkrálové sbírky 2005 (dále 
TKS) je pomoc RODINÁM A LIDEM 
V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ 
A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA. 
Pořadatelem této veřejné sbírky je 
Sdružení Česká katolická charita 
se sídlem v Praze. Farní Charita 
Svaté rodiny Luhačovice organizuje 
sbírku na svém spádovém území 
v sobotu 8. ledna 2005. V tento 
den Vás navštíví děti převlečené za 
krále v doprovodu dospělé osoby. 

Tříkrálová sbírka 2005

Naši malí koledníčci symbolicky 
zastupují chudé, trpící a potřebné 
a budou jejich jménem prosit o dar. 
Finanční dary budou vybírány do 
zapečetěných pokladniček a každá 
skupinka se Vám na vyžádání 
prokáže vystaveným pověřením 
České katolické charity. Výnos této 
sbírky bude rozdělen následovně: 
65% obdrží organizátor sbírky 
Charita Luhačovice, ostatní část 
připadne na humanitární pomoc, 
diecézní charity, sekretariát 
Arcidiecézní Charity Olomouc a 
režie na přípravu sbírky.



Prosincem končí doba lovu řady 
druhů zvěře, její chov a lov je 
plánován. Pro nás to znamená, 
že nejpozději v polovině prosince 
bychom měli mít splněn plán lovu 
zvěře daňčí, mufloní, srnčí a i 
bažantí a zaječí. Pokud se stala 
v honitbě nepředvídaná událost a 
stavy zvěře by se plánovaným lovem 
snížily pod minimální stav, je začátek 
prosince tím nejzazším termínem, 
kdy musíme požádat o změnu 
plánu podle ustanovení zákona o 
myslivosti. Po obnově a řádném 
obeznání pořádáme nátlačky na 
černou zvěř. Nezapomeňme na to, 
že na společném lovu můžeme lovit 
jen selata a lončáky.

Mimo plnění plánovaného lovu zvěře 
by měla být hlavní starostí myslivce 
v prosinci péče o zvěř. Krmná 
zařízení pravidelně navštěvujeme 
alespoň jedenkrát týdně. Dbejme 
na to, aby v krmelcích byl vždy 
dostatek kvalitního sena, v zásypech 
dostatek jadrných krmiv. Postupně 
omezujeme přikrmování zejména 
jelení zvěře, jadrnými krmivy. Tam, 

kde je jen srnčí zvěř, předkládáme 
jadrná krmiva v rozumných dávkách. 
Vyvarujeme se podávání samotných 
šrotů, zejména z pšenice a ječmene. 
Pokud máme dostatek tohoto 
krmiva, zpracujme jej raději, spolu 
s některým z objemových krmiv, na 
granule.

Za vyšší sněhové pokrývky 
odhrneme, po dohodě s majitelem 
pozemku, sníh z ozimů, tak, aby 
se koroptve a bažanti mohli dostat 
k zelené potravě. Zelenou potravu 
této zvěři můžeme nahradit také 
předkládáním drobných částí ze sena, 
které jinak vymetáme či vyhazujeme. 
Zaječí zvěři předložíme nejen seno 
v krmelečcích nebo otýpkách, ale 
také dostatek dužnatých krmiv.
Myslivecký hospodář vede záznam 
o lovu zvěře, evidenci vydaných 
plomb, lístků o původu zvěře a 
podává hlášení podle dispozic 
místně příslušného orgánu státní 
správy myslivosti. 

Ve vánoční svátky nezapomeňme 
na zvěř, také jí „něco nadělme“, a 
na sv. Štěpána nebo na Silvestra se 
rozlučme společně s přáteli s rokem 
uplynulým. 

UPOZORNĚNÍ
Srazíte-li jakýkoliv kus zvěře, či 
ji objevíte sraženou, uhynulou či 
poraněnou…. NIKDY s ní sami 
nemanipulujte * a okamžitě prosím 
volejte

1. mysliveckého hospodáře 
– Josef Jurák    603 551 992  
nebo

2. předsedu mysliveckého 
sdružení – Vlastimil Kolář   
777 705040 nebo

3. policii CR Luhačovice na 
577 131 433 nebo 158  

a ohlaste místo kde se nacházíte, 
co se stalo a popřípadě o jaký druh 
zvěře se jedná
* manipulace se zvěří bez povolenky a/nebo 
plomby  je zákonem chápáno jako pytláctví, 
prosíme vyvarujte se nechtěného omylu, 
popřípadě  nakažení nemocemi.

MS KomonecMyslivost je služba přírodě

Myslivec přichází v každé roční době 
do styku s přírodou a naší krásnou 
krajinou.
Učí se poznávat její zákony a 
bohatství. V jejím poznání a 
pochopení nalézá blízký vztah. 
Chápe harmonii tohoto kontaktu 
a stává se jejím strážcem a 
ochráncem. Je však také kamarád, 
proto se tak i myslivci mezi sebou 
oslovují, kamarádi myslivci. Ráda 
bych vzpomněla pár kamarádů 
myslivců, kteří nás opustili, na 
které určitě i naši spoluobčané rádi 
vzpomenou.

Josef Hetmer, Podhradí. Zemřel 
v roce 1994 ve věku 46 let.
Ing. Jiří Bernátek, bývalý předseda 
MS Komonec Pozlovice, zemřel 
v roce 1995 ve věku 60 let.

Zamyšlení

MUDr. Miroslav Horský, dlouhodobý 
pokladník MS Komonec, zemřel 
v roce 2004 ve věku 74 let.
Odešli kam všechna pokolení 
odchází a lesy budou dál snít a 
vody budou dál dřímat v lesku bílých 
hvězd.

Nezapomínáme ani na ty, kteří jsou 
na zaslouženém odpočinku.
Pan Josef Bernátek, dlouhodobý 
hospodář MS Komone; pan Jaroslav 
Veselík, jednatel a později předseda 
MS Komonec; pan Josef Čech, bývalý 
střelecký referent; a nakonec náš 
nejstarší člen pan František Talaš, 
který pracoval dlouho jako hospodář 
již v roce 1948 v Myslivecké jednotě 
Podhradí a pak Myslivecké sdružení 
Pozlovice-Podhradí a nakonec je 
členem MS Komonec.

Dožívá se 81 let, dne 26. 12. 2004.
Přejeme mu i nadále pevné zdraví.
Každý z nich odvedl kus poctivé a 
dobré práce.
Proto jim touto cestou patří upřímné 
poděkování všem členům MS 
Komonec.

Myslivec je odvozeno od slova 
myslet. Myslet na rodinu, kamarády, 
přírodu, zvěř i své spoluobčany a 
možná je i vlídným slovem potěšit.
Přejeme všem lidem dobré vůle 
pevné zdraví, veselou mysl, hodně 
lásky a štěstí.

Za všechny kamarády myslivce
MS Komonec

Marie Juráková

MS Komonec - Marie Juráková, jednatel

VÁM OBČANŮM POZLOVIC, PODHRADÍ A NÁVŠTĚVNÍKŮM NAŠÍ PŘEKRÁSNÉ 
PŘÍRODY PŘEJEME KLIDNÉ A ŠTASTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A 
CO NEJLEPŠÍ VSTUP DO NOVÉHO ROKU.   VAŠE MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ  

KOMONEC V POZLOVICÍCH.  „MYSLIVOSTI ZDAR“.



S velkou zvěstí pro rozháraný svět a prošlo staletí …
Koráb až na lunu teď doletí.
Však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst.
Mizí nám láska, ztrácí se čest, hledáme kompas na rozcestí cest.
V betlémské hvězdě svítá všem naděje,
až na Štědrý den o půlnoci Anděl zas zapěje své slavné Gloria,
mysl nám s pastýři k jesličkám zamíří,
a v tiché modlitbě zašpitá náš ret:
S pokojem v duši ať vejdem v nový věk …

Marie Juráková

Připravujeme ...

29. ledna - III. školní ples

30. ledna - Dětský karneval

Po vichřici bylo uvolněno zrcadlo 
v křižovatce u hřiště. Jelikož má 
plastové úchyty, nebylo možné 
ihned ho zafixovat ve funkční 
poloze. Neznámý pocestný - 
správněji řečeno pachatel - v sobotu 
27.11. ve večerních hodinách 
usoudil, že takové zrcadlo již není k 
ničemu a jedním hodem kamene ho 
zlikvidoval. Jeho hod nás všechny 
stál 5.000,- Kč, protože se Policii 
ČR nepodařilo účet neznámému 
doručit… 

Vchod do obecního úřadu byl 
ozdoben svítícím řetězem. Již po 
24 hodinách byla tato výzdoba 
poškozena - byly ulámány žárovky 
ze svíček. Stejně tak z vánočního 
stromu bylo odcizeno více než 25 
žárovek. Protože opět nebyl nikdo 
při těchto činech spatřen, nezbývá 
nám nic jiného, než opakovaně 
investovat a snažit se ve výzdobě 
veřejných prostranství a budov 
dohnat civilizovaný svět, anebo 
obdivovat na obrázcích výzdobu 

v místech, kde si lidé pěkného 
prostředí váží. 

Do odpadkových košů na 
autobusové zastávce u Hvězdy 
je odkládán domovní odpad. 
A nejen tam - i do popelnice u 
obecního úřadu, na parkoviště nad 
přehradou… Občanům, kteří takto 
likvidují domovní odpad, hradíme 
jeho likvidaci všichni. Některá jména 
známe, některým se daří tuto činnost 
provozovat doposud anonymně. 
U těch odhalených se kontrolní 
výbor blíže podívá na množství 
odebraných žetonů, ty neznámé 
nám můžete pomoci odhalit i Vy. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
nám na Martina oznámilo, že nám 
poskytuje dotaci ve výši 200 tis. 
Kč na vybudování informačního 
systému a vše musíme zvládnout 
do 17. prosince. Naštěstí ministerští 
úředníci uznali, že zima není pro 
stavební práce tím nejlepším 
obdobím a realizaci stavby nám 

povolili provést do 30.6.2005.

Po celém území obci máme 
instalovány nové odpadkové koše. 
Jejich výběr nebyl jednoduchý, 
nároky na tak obyčejnou věc jsou 
značné. Aby byl vkusný - zapadl do 
prostředí, aby s ním byla snadná 
manipulace, aby se do něho vešlo 
přiměřené množství odpadků, aby 
odolával vandalům. Rada obce je 
přesvědčena, že právě takové koše 
vybrala. Nově jich bylo zakoupeno 
25, v Jurkovičově aleji vzhledem 
ke špatným zkušenostem zůstávají 
repasované „plecháče“. Věříme, že 
jejich dostatečný počet přispěje ke 
zvýšení čistoty v obci.

Projekt oprava chodníku podél ulice 
Hlavní byl dokončen. Rozpočtové 
náklady na opravu chodníku včetně 
kabelizace NN a VO byly vyčísleny 
na 12 489 tis. Kč včetně DPH. 
Realizace takto rozsáhlého záměru 
bude pro zastupitelstvo tvrdým 
oříškem. 

Stalo se ...

Vydal Obecní úřad Pozlovice                                                                     Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
tel.: 577 132 212           fax: 577 131 002            e-mail: obec @pozlovice.cz            www.pozlovice.cz

Provozní doba sběrného dvora:

Středa: 15:00 – 18:00 hod.

Sobota:        8:00 – 12:00 hod.

Úřední hodiny obecního úřadu:

 Pondělí     7:00 - 12:00    13:00 - 15:00 hod.
 Středa      7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
 Pátek        7:00 - 11:30 hod.

Veřejný internet:

Pondělí     16:30 - 18:30 hod.
Úterý        16:00 - 18:00 hod.
Středa      17:00 - 19:00 hod.

Místní knihovna:

Pondělí     16:30 - 18:30 hod.

Informace

22. ledna - Hasičský ples

Ing. Olga Tkáčová

5. února - Fašanky

13. března - divadelní představení 
“Kocour v botách”

26. února - Sportovní ples


