
Vážení občané, 

čtvrtletí plné nečekaných zvratů co se týká počasí i politické situace v naší zemi končí a nadchází jaro. Jaro 
- symbol nového životního cyklu přírody, velikonoc, čistoty, optimismu, lásky a období zahájení realizace 
všech plánu, které jsme stihli v klidu zimy připravit. 
Zima, zpočátku jako nesmělá, upejpavá dáma se nám letos přestavila v nebývalé kráse i síle. V polovině 
ledna jsme mohli s obavami pozorovat nalévající se pupeny, avšak únor i pamětníci hodnotí slovy „to 
tady už dlouho nebylo“. Starosti se sněhem jsme díky nové technice zvládli úměrně rozmarům počasí. 
Děkujeme všem, kteří v kalamitních situacích přiložili ruku k dílu a udržovali chodníky u svých nemovitostí, 
popř. byli tolerantní k tomu, že úklid sněhu nebyl proveden ihned.
Zima pro nás taky byla obdobím, kdy jsme jednak hodnotili rekreační sezónu 2004 a zvažovali, jak zvrátit 
klesající návštěvnost oblasti v následujících letech. Cestovní ruch a lázeňství považujeme pro další rozvoj 
obce za velmi důležité, zejména pro vznik nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí.
V počátku roku proběhla prezentace Obce Pozlovice na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. V 
letošním roce ve stánku s názvem Luhačovské Zálesí spoluvystavovaly s obcí hotely Adamantino, Niva, 
Ogar a Pohoda. Cílem této akce je odstranění negativního trendu v návštěvnosti regionu. Příčiny tohoto 
stavu spatřujeme v nedostatečné společné propagaci, kvalitě vody v přehradě, omezené nabídce k trávení 
volného času návštěvníků. 
Společná propagace je jedním z cílů mikroregionu Luhačovské Zálesí, sdružení 21 obcí kolem Luhačovic. 
Dnešní zákazník vyžaduje komplexní informace o navštívené oblasti, potřebuje jednoduše najít vše o 
ubytování a stravování. Především ale jeho rozhodování ovlivní nabídka k aktivnímu trávení volného času 
- kulturní, sportovní a společenské vyžití. 
Vybavení rekreační zóny kvalitní infrastrukturou je taky jednou z cest, kterou se rozhodlo sledovat 
zastupitelstvo a investice v tomto roce jsou směrovány do projektů, které budou současně přínosem pro 
Vás, občany Pozlovic a zároveň i pro návštěvníky rekreačních a lázeňských zařízení.
Koncem března bude zahájena výstavba víceúčelového hřiště u MŠ. Na oplocené ploše 25*45,8 m 
pokryté umělým trávníkem si bude možné zahrát malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal či nohejbal. V 
dopoledních hodinách bude hřiště sloužit výuce dětí ZŠ, hodiny tělocviku nebudou muset trávit pochodem 
na fotbalové hřiště a zpět. Členům TJ Sokol a veřejnosti bude hřiště přístupné v ostatních časech. 
                          
Další projekt, který výrazným způsobem posílí rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, je v počátcích. 
Pracovně je nazván „Rekreační zóna Luhačovská přehrada“ a jeho celkovým dlouhodobým cílem je 
dovybavení okolí přehrady zejména koupalištěm s vodními atrakcemi. V současné době probíhají práce na 
objemové studii. Pravděpodobně se nevrátí časy, kdy přehrada byla obležena tisíci návštěvníků. Koupání 
v čistých přehradách dnes už mnoho lidí neláká. Realizace „aquaparku“ s použitím fi nančních zdrojů z EU 
však může přivést do oblasti turisty, kteří jednak obsadí stávající lůžkové kapacity v hotelech a dojde k 
oživení poptávky po ubytování v soukromí. 
                        / pokračování na druhé straně
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Odpady Václav Sedlář

Určitě jste si povšimli 
zvýšení ceny žetonu za vývoz 
popelnice z 35,- Kč na 40,- Kč. Toto 
opatření schválilo zastupitelstvo 
obce na základě zvýšení cen za 
ukládání, svoz a třídění veškerého 
komunálního odpadu. Dalším 
důvodem navýšení cen je i změna 
sazby DPH v květnu 2004 z 5 % na 
19 % a dále pak průběžné zvyšování 
cen energií, pohonných hmot, mezd, 
tzn. veškerých nákladů v uplynulých 
letech. Nezvyšuje se však paušální 
poplatek na poplatníka za likvidaci 
komunálního odpadu, který zůstává 
ve výši 144,- Kč/fyzickou osobu 
nebo chatu.

Celkové náklady obce 
Pozlovice na sběr, svoz a třídění 
komunálních odpadů byly za rok 
2004 vyčísleny na 496.741,- Kč. Do 
těchto nákladů nejsou započteny 
práce obecních zaměstnanců 
spojené s úklidem veřejných 
prostranství po obci i v rekreační 
oblasti ve výši cca 300.000,- Kč.                    

Příjmy z prodeje žetonů, z 
paušálního poplatku 144,- Kč/
fyzickou osobu/chata, kompenzační 
platby EKO-KOM a prodej starého 
železa byly v loňském roce ve 
výši 440.240,- Kč. Rozdíl mezi 
náklady a příjmy ve výši 56.501,- Kč 
jsme hradili z obecního rozpočtu. 
Schválené zvýšení ceny za 1 žeton 
o 5,- Kč x 5083 (počet žetonů 
prodaných v r. 2004) = 25.415,- Kč, 
tedy ani z 50 % nepokrývá náklad 
obce. Částku 31.086,- Kč i dalších 
zhruba 300.000,- Kč bude obec 
dále dotovat, abychom si udrželi co 
nejčistší životní prostředí.

Pro Vaši informaci do 
komunálního odpadu patří a na 
poplatníka by se měly do paušálního 
poplatku rozpočítávat (jako např. 
v Luhačovicích): veškeré domovní 
odpady, odpady ze zeleně, uliční 
smetky, odpady z pouličních 
košů, odpady z obecního úřadu a 
jiných zařízení obce a odpady ze 
hřbitova. To je souhrn veškerého 

odpadu vyprodukovaného občany, 
obcí nebo jejími návštěvníky mimo 
podnikatelské subjekty.

Pokud bychom veškeré 
náklady na odpad vydělili počtem 
plátců (jako v Luhačovicích, kde se 
platí paušálně 450,- Kč/osoba/rok), 
měl by každý poplatník v naší obci 
ročně platit za veškerou likvidaci 
komunálního odpadu (včetně 
domovního odpadu) paušální 
poplatek 357,- Kč. V naší obci však 
platíme poplatek ve výši 144,- Kč/za 
osobu nebo chatu/rok a pak za koupi 
žetonů. Domníváme se, že tento 
systém je pro naše občany, kteří 
třídí komunální odpad, výhodnější 
a levnější. Navíc svozem PET 
lahví vybíráme občanům z popelnic 
nemalý objem odpadu a tím šetří 
platby za žetony.

Systém svozu a třídění 
komunálního odpadu se snažíme 
neustále zlepšovat a důsledněji 
sledovat a veškeré náklady s tím 
spojené racionalizovat.

Sběr nebezpečných odpadů Václav Sedlář

Vážení občané,

dne 23. 3. 2005 kolem 17 hod  bude 
ze sběrného dvora (ekodvora) 
odvezen nebezpečný odpad, a to:

-   olověné akumulátory a baterie
-   tvrdé zbytky barev a laků
-   staré léky a agrochemie
-   staré oleje a maziva
-   výbojky a zářivky, apod.

Zbavte se těchto odpadů včas, neboť 
další svoz nebezpečného odpadu ze 
sběrného dvora bude až  7. 9. 2005.

Pokračování úvodníku starostky Ing. Olga Tkáčová

 Čistota vody v přehradě 
je druhým souběžně řešeným 
problémem. Povodí Moravy s.p. 
spojuje každoroční problémy 
způsobené výskytem sinic s 
vypouštěním nečištěných vod 
do nádrže. Jelikož se prozatím 
nepodařilo dosáhnout příslibu 
realizace opatření vedoucích k 
odstranění tohoto nepříznivého 
stavu obcemi na přítoku do přehrady, 
obracíme se společně s Městem 
Luhačovice na hejtmana Zlínského 
kraje s žádostí o pomoc při řešení 
odkanalizování příslušných obcí.
 Do začátku sezóny bude 
realizován místní informační 
systém - označení ulic a některých 
turistických cílů. Projekt se 
uskuteční podle návrhu firmy 
HICON a věříme, že přispěje k 
lepší orientaci návštěvníků v obci. 

Návrh tohoto systému byl složitou 
procedurou, protože musely být 
respektovány požadavky Policie 
ČR a technických předpisů pro 
tyto systémy. Praxe nám ukáže, 
zda jsme se dokázali dostatečně 
dívat očima cizího člověka, který se 
potřebuje zorientovat a dojít k cíli. 
 Téma cestovní ruch a 
lázeňství dnes slyšíme z mnoha 
míst, jako svůj strategický cíl si ho 
vytypovávají oblasti z celé republiky. 
Je to skutečně nově vzniklé 
odvětví, které ve světě dokázalo 
změnit zcela zaostalé regiony v 
prosperující oblasti a Evropská 
unie na tyto změny uvolňuje nemalé 
množství prostředků. S návrhem 
změn však musíme přijít sami. Jak 
se říká - „pomožme si a bude nám 
pomoženo!“ Proto musíme společně 
hledat jedinečnosti našeho regionu, 

kterými zaujmeme potencionálního 
návštěvníka, musíme mu poskytnou 
perfektní služby. Naší výhodou je 
dobrá startovací pozice - rozsáhlé 
ubytovací a stravovací kapacity. 
Přivítáme Vaše náměty a připomínky, 
které investice považujete za 
rozhodující k uskutečnění změn, aby 
Pozlovice byly místem, kde se dobře 
daří občanům a které rádi vyhledají     
i návštěvníci z celého okolí!

Přeji Vám všem příjemné prožití 
velikonočních svátků a načerpání 
nových sil ke splnění všech Vašich 
plánů a přání.



O jméně studánky Sojsinka Josef Kolařík

 U cesty pod Starým 
Světlovem směrem na Pozlovice a 
Řetechov vyvěrá studánka Sojsínka/
Sojsinka. Poskytovala  pramenitou 
vodu  všem, kdo v horách  pracovali. 
Posloužila i turistům v horách. Po 
r. 1968 byla při stavbě  lesní cesty 
poničena. Hrozilo nebezpečí, že 
zanikne jako řada jiných studánek  
v polích Na Dvořiskách, Na Lánech, 
Na Pláňavkách, U Koryt, V Sádku, 
V Sítných   aj. Studánku v květnu 
roku 1998 upravili členové Lesní 
singulární společnosti Pozlovice a 
udržují ji spolu s myslivci a skauty. 
Je vyzděna kamenem a je u ní 
vybudováno odpočívadlo s lavicemi 
a stolky  a postavena deska 
s legendou o jejím vzniku. 

 Název studánky bývá 
v lidové tradici spojován se jménem 
„sojka“. Podle některých pověstí se  
v sojku proměnila zklamaná dcera 
hradního pána, podle jiných sojka 
křikem upozornila na  blížící se 
nepřátele, takže se hradní posádka 
mohla připravit k obraně. Takové 
příběhy  jsou známé z pověstí 
českých i z pověstí jiných národů. 
Již Evu v ráji sváděl had, Noemovi 
oznámila blízkost země holubice, 
Budulínka unášela liška, Smolíčka 
zachraňoval od jeskyněk statný jelen 
atd.  Starověký Řím podle pověsti 
zachránily kejhající husy před 
hordou nepřátel, zakladatele Říma 
Romula a Rema prý kojila vlčice. 
V jiných pověstech pomáhala lidem 
zlatá rybka, tři havrani, Popelce 
pomáhali holubi atd.    
 Je nepravděpodobné, že 
název studánky vznikl jen na základě 
pověsti. Názvy stružek, studánek 

mívají v češtině obvykle podobu 
Skřivánčí studánka, Havraní potok, 
Kačení rybník  nebo Kačák, Dobrá 
voda, Štědrá voda nebo Ščedrula, 
Slaná voda  nebo Slanica, takže 
bychom čekali spíše pojmenování 
Sojčí studánka nebo Sojčinka. 
Neumíme ani vysvětlit, proč by se 
v názvu –k- (soj- k – a) změnilo v –s- 
a ne v –č- jak bývá zvykem. Říkáme 
přece ruka – ručka – ručenka, louka 
– loučka, tuk – tučný, rok – roční  a 
podobně, nikde není –s-. 

 Odborné  vysvětlení 
názvu  nepodává ani prof. Václavík 
v knize Luhačovské Zálesí, ani 
vodohospodáří a znalci zkoumající 
vodní toky a zdroje na Zálesí.  
Pokusíme se  o ně v následujících 
odstavcích. 

 Jméno Sojsínka vzniklo 
patrně od příjmení Sojsín. 
Šternberkové, ale i další držitelé 
Světlova nezaměstnávali patrně  
zaměstnance a služebníky pouze  
českého původu. Na hradě mohli 
pobývat (na návštěvě nebo v žoldu) 
cizí šlechtici se svými družinami. Při 
vytváření jména studánky mohly 
působit i nečeské vlivy. Pro žádné 
tvrzení bohužel nenajdeme důkazy 
ani historické doklady.

 Jméno Sojsín se vysvětluje 
i jako zkomolenina jména Sas 
- Sasín (tj. Sasův;  došlo ke   
změně výslovnosti německého  a 
> o podobně jako v německém 
Vater, čes. fotr, gar  – kór nic aj.). 
Znamenalo by to, že je studánka 
pojmenována buď po nějakém 
Němci – Sasovi, nebo českém 
služebníkovi, který měl přízvisko 
Sas nebo Sasín. Při přejímání slova  

byla  do výrazu vložena hláska  -j-. 
Jiní vědci  se domnívají, že jde o 
zkomolení franc. soit sign [soa siň] 
= ať je znamením. Studánka měla 
být přirozeným  a nenápadným 
ukazatelem cesty k hradu Světlovu. 

 Mohla by  to být i  
zjednodušená podoba jména 
s českým základem Svoj- (např. 
Svojslav, Svojmír, Svojsa, Svojsík, 
Svojen, Svojek). Dávala se 
osobám „svojským“,  svérázným.  
Svojsa byl člověk s ojedinělými 
názory, „samorost“. Po čase se 
zjednodušila výslovnost skupiny 
-sv- na -s- a příponou –ín vzniklo 
jméno Sojsín podobně jako Kojetín, 
Petřín, Slavičín (Kubín - Kubův, 
Kojetín - Kojatův majetek). Jméno 
Sojsínka označovalo tedy Svojsovu, 
Sojsovu studánku, stejně jako byla 
v Pozlovicích Bobíkova studánka 
– Bobíčka (v ulici Pod Větrníkem). 

 Vynechání, zjednodušení 
nebo změnu výslovnosti několik 
hlásek v nářečí  známe i z jiných 
slov, např. Bohuslavice  vyslovují 
lidé v  okolí Búslavice, Bohuslav – 
Bohušek – Bušek, Tichov lidé v okolí 
vyslovují  Cichov, Držková je známa 
i jako Držkavá, Meziříčí  jako Mezříč, 
Žlutava  jako Žutava  apod.  

 Prokoušeme-li se spletí 
pověstí a nepodložených výkladů,  
můžeme leckdy zjistit zajímavé  
okolnosti vzniku jmen v našem 
katastru nebo okolí. Svoji historii a 
opodstatnění mají např. názvy Lána, 
Nivy a Nivky, Drahy a Dražky,  ale 
také Legera nebo Na Klučoch (Na 
Klučích, Na Klučách?). Ale o tom si 
přečtete zase jindy.

Dotisk knih P. Františka Müllera Ateliér IM

Pro velký zájem si můžete znovu 
objednat knihy P. Františka Müllera.
Rádi bychom dodrželi původní cenu 
za jeden výtisk, tj. 186,-Kč, což závisí 
na dostatečném počtu přihlášených.
Dotisk svazků  I. až III. připravujeme 
na měsíc červen 2005.

Jde o  -  Mariánské poutní místo
    v Provodově a Provodov
    v minulosti
 -  Báje a pověsti
 -  Luhačovicko - Špásovné
    z kraja pod Komoncem
    - Humoresky

Závazně se můžete přihlasit              
do 30. dubna 2005!
Přihlášky se přijímají na OÚ, nebo 
v Informačním centru LUHAINFO 
(vedle Elektry)
Písemně: ATELIER IM, box 
31, 763 26 Luhačovice, nebo 
atelierim@volny.cz

Mikroregion Luhačovské Zálesí ve 
spolupráci s Atelierem IM připravuje 
reedici díla prof. PhDr. Antonína 
Václavíka LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ.

Provedení: formát A4 v pevné vazbě 
s plátěným potahem, 872 stran, z 
toho 184 barevných
Předpokládaná cena: 1.300,- Kč

Závazné objednávky přijímá do 
30. 3. 05: Obecní úřad Pozlovice, 
Poštovna, Místní knihovna Pozlovice, 
Potraviny L+K, MiniMarket Hetmer

Reedice knihy Luhačovské Zálesí Ateliér IM



P. Robert Pokrywka

20. 3.  8:00, 10:00 a 14:30*
21. 3.  17:00
23. 3.  17:00   (Řetechov)
24. 3.  17:30 - Zelený čtvrtek
25. 3.  15:00* 
 18:15 -Velkopáteční obřady

26. 3.  9:00-18:00
 adorace u Božího hrobu
 9:30-10:00
 adorace pro děti
 20:00
 Velikonoční vigilie

Velikonoce

Pořad bohoslužeb - Velikonoce 2005

Kolín 2005

To je ta noc, o které je psáno:
‚Noc jako den se rozjasní‘

a ‚Noc je mým světlem ve všech 
mých radostech‘.

/z liturgie Bílé soboty/

Drazí farníci!

Než pro Vás vyjádřím 
Velikonoční přání, chci se ještě 
krátce zmínit o době, která nás uvádí 
do Slavení Velikonoční Radosti          
– o době postní.

Je to pro nás příležitost, 
abychom se odvrátili od satana,      
zla a hříchu a vstoupili zpět na cestu 
lásky Boží a konání dobra. Pokud se 
nám to ještě nepodařilo – nevadí. 
Před námi je ještě část této doby. 
Udělejme všechno, aby to byl pro nás 
svatý čas milosti, obrácení a smíření 
s Bohem. Dívejme se v tomto čase 
na Krista, který visí na kříži. Uznejme 
a vyznejme své hříchy ve svátosti 

smíření. Ať si každý z nás vezme 
k srdci poučení, které nám dává ve 
svém dopise svatý Jakub, apoštol: 
„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete 
se ďáblu a uteče od vás, přibližte             
se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte 
si ruce…, a očisťte svá srdce… 
Pokořte se před Pánem, a on vás 
povýší.“ (Jk 4, 7 – 8, 10). Správné 
a hluboké prožití doby postní nám 
zaručuje upřímné a radostné slavení 
Velikonoc.

Proto se celým srdcem 
radujme! Kristus vstal z mrtvých! Smrt 
nemohla zničit toho, který je Životem. 
Zmrtvýchvstal, protože to slíbil svým 
učedníkům. Zmrtvýchvstal, aby nám 
přinesl Spásu. Zmrtvýchvstal, žije          
a kraluje s Otcem a Duchem Svatým 
proto, abychom i my žili s Bohem           
ve věčném štěstí.

Skrze své zmrtvýchvstání 
nese Pán Ježíš celému světu naději 
lepšího, více lidského života zde 
na zemi a na věčnosti. Ztrápený                

a zmatený současný svět potřebuje 
tuto Radostnou Zprávu. Potřebuje 
svědky zmrtvýchvstání. Potřebuje 
tebe!

Proto hlásejme, že Kristus 
vstal z mrtvých. Hlásejme, že láska 
je silnější než nenávist a život 
je silnější než smrt. Radujme se 
a hlásejme všem celým srdcem 
tu Radostnou Zprávu: Kristus 
zmrtvýchvstal! Aleluja!

Chci vám všem ze srdce přát, 
abyste byli svědky Zmrtvýchvstalého 
Ježíše. On potřebuje nás, abychom 
svědčili o této úžasné pravdě,           
že člověk žije věčně. A když budeme 
stát u prázdného hrobu, opakujme 
s celým přesvědčením: Pane, 
věřím! Věřím a chci podle této víry 
žít. Pamatujme na to, že víra je 
především Boží dar. Je to milost.

Přeji vám, abyste milost 
víry, kterou vám dává Bůh, nikdy 
neztratili.

 V letošním roce se uskuteční 
již XX. setkání mládeže se Svatým 
otcem Janem Pavlem II. 
 Bude se konat v sousedním 
Německu ve městě Kolín nad Rýnem.            
Hlavním mottem setkání je: „Přišli 
jsme se mu poklonit“. 
 Předprogram začíná v 
jednotlivých německých diecézích 
od 11. - 15. srpna 2005 a samotné 
setkání od 16. - 21. srpna 2005.
 Festival mládeže nabídne 
modlitební setkání, výstavy, bdění, 
koncerty, recitály, filmy, tance a 
divadelní představení.

     Setkání zahájí 16. 8. 
kolínský kardinál Joachim Meisner. 
Obřad se uskuteční na loukách ve 
městě. Poutníci budou rozděleni 
do tří podskupin a budou ubytovaní 
ve třech sektorech odpovídajících 

diecézím (Kolín, Bonn a Düsseldorf – 
tato města leží v těsném sousedství). 
Přivítání Svatého otce se plánuje 
na čtvrtek 18. srpna odpoledne. 
Vyvrcholení setkání proběhne v 
areálu Sankt Augustin - Hangelar v 
sobotu 20. srpna a bude zahájeno 
nočním bděním. Vyvrcholí v neděli 
slavením eucharistie, jíž bude 
předsedat Svatý otec. Bude zajištěn 
také bohatý doprovodný program.

     Na toto setkání se mohou 
přihlásit všichni ve věku 16 - 30 let  
(to i z důvodu pojištění). Přibližná 
cena pobytu včetně jídla a základního 
pojištění je 4.300,- Kč, cena dopravy 
nepřesáhne 2.000,- Kč. Při nástupu 
do autobusu se platí ještě 10 EU 
do Fondu solidarity s chudými státy, 
aby se i zástupci těchto zemí mohli 
tohoto setkání účastnit.   

Kateřina Hájková, Helena Máčalová

27. 3.  8:00 a 10:00
28. 3.  8:00 a 10:00

*křížová cesta

    
 Přihlášky můžete zaslat 
nejlépe do 20. 5. 2005, nejpozději 
však do 30. 6. 2005.  
 Bližší informace získáte 
u Kateřiny Hájkové nebo Heleny 
Máčalové, případně na internetových 
stránkách www.kolin2005.signaly.cz.

http://www.kolin2005.signaly.cz


Humanitární sbírka Gabriela Ulrichová

Občanské sdružení
Diakonie Broumov

vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU, 
která proběhne dne 20. 4. 2005       
od 15 do 18 hod. a dne 23. 4. 2005 
od 8 do 12 hod. na sběrném dvoře.

Sbíráme:
* Letní a zimní oblečení
            /dámské, pánské, dětské/
* Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,      
            utěrky, záclony, látky
* Peří, péřové a vatové přikrývky,     
           polštáře a deky
    VŠE NETŘÍDĚNÉ

Věci noste zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.
    Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace na Obecním úřadu 
v Pozlovicích.

Karel HetmerTříkrálová sbírka 2004

text upravila Gabriela UlrichováSpotřebitelská poradna pro Pozlovice

 Letos už popáté proběhla 
v naší obci Tříkrálová sbírka                
pořádaná charitou Luhačovice, která 
se konala 8. 1. 2005. V Pozlovicích 
koleduje celkem 7 skupin. Někdo 
má obvod větší či menší, podle 
toho trvá délka obchůzky. Většinou 
bývá skupina tvořena ze 3 koledníků 
(dětí) a k tomu vedoucí skupiny, 
který za vše zodpovídá. Děti se rády 
na koledování přihlašují a když je 
sbírka skončena, tak už se hlásí, že 
půjdou   i příští rok.
 Občané jsou k těmto hostům 
štědří, neboť dávají k penízkům do 
kasičky také nějaké dárečky.

 Je dobré tyto koledníky a 
doprovod pochválit za to, jak se 
angažují a jsou nápomocni k tomuto 
charitnímu dílu. Proto si dovolujeme 
zveřejnit jejich jména:

Petrášová Adéla
Coufalíková Petra
Podškupková Michaela
Miškařík Vít
Miškaříková Jana
Hasoňová Lenka
Mališková Pavla
Mališková Anna
Máčala Jakub
Martincová Eva
Kolářová Kateřina
Kolářová Alena
Coufalík Martin
Coufalík Jiří
Coufalíková Karolína
Pinďák Petr
Pinďák Jiří
Adámek Jakub
Šůstková Eva
Šůstek Jiří
Šůstek Jan

Vedoucí skupin:

Bětíková Pavlína
Hrbáček Josef
Máčalová Helena
Martincová Eva
Nášelová Radka
Papoušek Miroslav
Ing. Šůstek Jiří

 Poděkování si zaslouží 
nejen naši koledníci, ale i Vy, naši 
občané, kterým chceme vyjádřit dík 
za to, že tuto Bohu milou činnost 
podporujete.

Pozn.: V Pozlovicích se při letošní 
sbírce vybralo 35.438,50 Kč

Koordinátory Tříkrálové sbírky 2005 
byli Šůstková Pavla a Hetmer Karel.

Vážení občané,
 i Vy se jistě každodenně 
potýkáte s běžnými spotřebitelskými 
problémy, jako jsou např. neuznané 
reklamace, využití práv vyplývajících 
z evropských směrnic apod.
 Naše neziskové sdružení 
provozuje osobní poradnu v 16 
místech České republiky. SOS 
vzniklo v roce 1993.
 Pro rozšíření 
spotřebitelského poradenství i 
do dalších oblastí je z finančních 
důvodů nutné hledat alternativní 
formy. Za jednu z nejschůdnějších 

a nejméně nákladných forem 
považujeme spolupráci s městy 
a obcemi na provozu společné 
internetové poradny, ve které SOS 
díky dotaci od Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR zodpovídá zdarma 
dotazy spotřebitelů.

 Díky této možnosti byla 
pro Obec Pozlovice zřízena 
partnerská poradna na adrese: 
http://poradna.spotrebitele.info/
index.php?partner=94. Tento odkaz 
je také umístěn na internetových 
stránkách Obce Pozlovice.

 Další možností poradenství 
je obrátit se na pobočku ve Zlíně 
– Otrokovicích:
 SIC SOS Zlín-Otrokovice, 
Komenského 250, P.O. BOX II/7, 765 
02 Otrokovice
e-mail: zlin@spotrebitele.info,  
fax: 577 921 567
Využijte osobní poradnu pro 
spotřebitele, a to každou neděli 
od 14 – 17 hodin, případně 
korespondenčně.
 Více informací o SOS            
se můžete dozvědět na stránce       
http://www.spotrebitele.info.

Zprávičky Ing. Olga Tkáčová

 Upozorňujeme, že termín pro podání žádostí o změnu územního plánu je stanoven na 30. 6. 2005.

Obec Pozlovice má možnost prostřednictvím státního fondu rozvoje bydlení poskytnout občanům půjčky na opravy   
a modernizaci bytového fondu. V rámci předběžného průzkumu vyzýváme zájemce, aby své požadavky k půjčkám 
doručili na OÚ Pozlovice do 30. 6. 2005.

Vážení občané, pro snazší orientaci poštovních doručovatelů a návštěvníků Vás žádáme o označení Vašich 
nemovitostí číslem popisným nebo evidenčním.

http://poradna.spotrebitele.info/index.php?partner=94
http://poradna.spotrebitele.info/index.php?partner=94
mailto:zlin@spotrebitele.info
http://www.spotrebitele.info


Správa CHKO Bílé KarpatyNelesní zeleň na zemědělské půdě

Ochrana ovocných stromků na zahrádce ZO Český zahrádkářský svaz  - Karel Hetmer

Nový systém zemědělských 
dotací vytváří silný tlak na zemědělce, 
aby  odstraňovali ze svých pozemků 
nejen nálet křovin, ale i rozptýlenou 
mimolesní zeleň (remízy, solitérní 
stromy, stromořadí), která má 
důležitou pozitivní funkci v přírodě 
a krajině.
 Žádáme tímto všechny 
zemědělce, ale i další občany, 
kteří by chtěli takovéto dřeviny 

likvidovat, aby nejdříve konzultovali 
tento záměr na Správě CHKO Bílé 
Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice; 
tel.: 577 119 626-8. Po vzájemné 
konzultaci bude možné nalézt i jiné 
řešení – existují např. možnosti 
získání finanční dotace na údržbu 
hodnotné krajinné zeleně a likvidaci 
neužitečného náletu křovin.
 Každé kácení dřevin 
rostoucích mimo les ve volné krajině 

musí být povoleno obecním úřadem. 
Po podání žádosti a před vydáním  
povolení musí být každá takováto 
žádost konzultována se Správou 
CHKO Bílé Karpaty.

 NEZAPOMEŇTE TEDY, 
BEZ POVOLENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU NESMÍTE KÁCET  
DŘEVINY  ROSTOUCÍ  MIMO  LES 
VE  VOLNÉ  KRAJINĚ!

Dosud se bohužel 
neobejdeme zcela bez chemické 
ochrany. Měli bychom ji využívat jen 
v případech přemnožení škůdců, 
nebo preventivně k předcházení 
chorob.

Chemická ošetření proti 
chorobám a škůdcům se provádějí 
za suchého počasí a teplotách 
vzduchu nad 10 °C a bezvětří. 
Neměla by se provádět za teplot nad 
18 °C, protože některé přípravky 
(především sirnaté) působí 
fytotoxicky – (popálením listů a 
plodů). Nejvhodnější ošetření             je 
v ranních nebo večerních hodinách.

Jarní postřik je zaměřený    
na ničení přezimujících a jarních 
škůdců a je důležitou součástí 
celoroční ochrany ovocných dřevin, 
protože zasáhne škůdce dříve než 
způsobí větší škody.

Jádroviny – krátce před rašením 
FRUTAPON 7E, OLEOEKOL, 
SUMITHION SUPER, TALSTAR 
10 EC, ZOLONE 35 EC (do 
spotřebování zásob) – ekologické. 
Současně je možné přidat přípravek 
proti strupovitosti – BAYCOR 25 WG, 
DELAN 750 WDG, DITHANE M 45, 
CHORUS 75 WG, MERPAN 50 WP, 
MYTHOS 30 SC, NOVOZÍR MN 80, 
POLYRAM WG, SCORE 250 EC, 
SYLFIT 65. Jakmile je odkveteno asi 
80 % okvětních plátků je třeba provést 
ošetření proti pilatce jablečné, a to 
některým z následujících přípravků 
– CALYPSO 480 SC, RELDAN 40 
EC, DIMILIN 48 SC, CYPER 10 EM, 
DECIS EW 50, DECIS FLOW 2,5, 
KARATE 2,5 WG, ZOLONE 35 EC 
(do spotřebování zásob). Je možné 
přidat postřik proti strupovitosti.       
Po odkvětu, přibližně za 14 dnů       

až 3 týdny, kdy se drží teploty nad 17 
°C, je třeba sledovat 1 nálet obaleče 
jablečného po 21 hodině. Jeho let je 
krátký, trhavý. Ošetření proti němu 
je třeba provést do týdne po zjištění 
postřikem stejným jako proti pilatce 
+ proti strupovitosti. Asi za 14 dnů je 
třeba postřik opakovat, protože obaleč 
má minimálně 2 nálety asi do 10. – 15. 
července. Třetí, velmi slabý, bývá 
v srpnu.

Švestky – velmi důležitý postřik proti 
pilatce švestkové je nutno provést při 
odkvětu asi 80 %  okvětních plátků. 
Přípravky: CALYPSO 480 SC, 
RELDAN 40 EC, SUMITION SUPER, 
ZOLONE 35 EC.

Meruňky – moniliový úžeh, moniliová 
hniloba plodů – později opad 
– první postřik se provede těsně před 
kvetením na růžové poupě, druhý 
postřik po opadu 80 % okvětních 
plátků.
Přípravky: ROVRAL FLO, HORIZON 
250 EW.

Višně – obdobně jako u meruňky, trpí 
stejnou chorobou.

Broskvoně – kadeřavost - jakmile 
teploty vystoupí nad 5 – 8 °C po 
dobu týdne, provede se ošetření 
SULKOU, KUPRIKOL 50, 
CHAMPION 50 WP. Asi za 14 dnů 
se postřik opakuje. Jakmile se však 
teploty drží kolem 10 °C delší dobu 
a broskvoně začínají rašit, provede 
se ošetření pouze DELAN 750 SC, 
DITHANE M 45, SYLLIT 65, protože 
broskvoně nesnášejí sirnaté a 
měďnaté přípravky. 
 Při náletu mšic je třeba při 
jejich zjištění provést ošetření všech 
dřevin, u nichž se mšice nalézá.
Přípravky: AZTEC 140 EW, 
COLYPSO 480 SC, DURSBAN 
480 EC, FAST K, FRUTAPON 7E, 
MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR 50 
WG, PERFEKHION, TALSTAR 10 
EC, ZOLONE 35 EC.

Angrešt – proti padlí nejpozději 
těsně před kvetením, pak dva týdny           
po odkvětu.
Přípravky: BAYLETON 25 WP, 
BEATON 25 WP, DISCUS, 
FUNDAZOL 50 WP, KARATHANE 
LC, RUBIGAN 12 EC. Při řezu 
odstranit hnědé letorosty.

Rybíz – proti vlnovníku rybízovému 
– odstranit zduřelé pupeny          
           (v každém je asi 50 červů) 
nebo těsně před kvetením ošetřit 
některým z následujících přípravků: 
MOGUS 200 SC, OMITE 30 W, 
OMITE 570 EW, THIODAN 35 EC 
(do spotřebování zásob).

Přípravek OLEOEKOL bude možno 
zakoupit v omezeném množství          
u hospodáře p. Karla Hetmera.



Spárkatá zvěř M. Juráková - jednatelka MS Komonec

 V naší honitbě žije několik 
druhů spárkaté zvěře, která přežila 
střet s člověkem. Je to srnec obecný 
a prase divoké. Kousek dál daněk a 
muflon přežili díky své schopnosti 
přizpůsobit se a reagovat na nový 
ekosystém a jeho změny. 
 Počáteční stavy těchto druhů 
zvěře se dokonce zvýšily a začaly 
narůstat škody na zemědělských 
prostorech, proto probíhá jejich 
plánovaný odstřel.

 Další existence spárkaté 
zvěře v honitbách bude záviset nejen 
na přírodě, na jejich podmínkách, 
ale především na míře tolerance              
a úcty k volně žijící zvěři nás všech 
občanů.
 Kvalita chovů zvěře 
se každoročně hodnotí na 
chovatelských přehlídkách. Tam 
se posuzuje kvalita průběžného 
odstřelu. Chovatelské přehlídky jsou 
poučením nejen pro myslivce, nýbrž 
i pro celou mysliveckou veřejnost.

Plán akcí MS Komonec M. Juráková - jednatelka MS Komonec

únor: Sčítání zvěře, kontrola krmných zařízení

březen: Výroční schůze - hodnocení roku 2004
 Výstava trofejí ve Vizovicích

duben: Brigáda na střelnici
 Úklid krmných zařízení

květen: Členská schůze
 Oprava krmných zařízení
 Setí na políčkách

červen: Dětský den
 Brigáda na střelnici

červenec: Členská schůze
 Sušení sena

srpen: Brigáda na střelnici
 Přátelské střelby
 Zajištění plev do zásypů a zakrmování

září: Členská schůze

říjen: Zájezd na sv. Hostýn
 Hubertské slavnosti
 Krmení drobné zvěře

listopad: Kontrola krmných zařízení
 Krmení zvěře drobné i spárkaté
 Hon na drobnou zvěř
 Členská schůze

prosinec: Krmení zvěře
 Hon na drobnou zvěř

Sběr papíru - ZŠ Pozlovice Mgr. Oldřiška Filipovičová

Na přelomu měsíce dubna a května připravujeme sběr starého papíru. Naše děti budou v tuto dobu navštěvovat Vaše 
domácnosti a tento papír odvezou.                                                                                                   Děkujeme za pomoc.

Zeď

Jdeme po cestě vedle sebe,
jsme zase jednou spolu, 
ale přesto každý úplně někde jinde.

Mezi námi stojí zeď.
Zeď předsudků, milosrdných lží, urážek, odpuštění, 
obětí pro toho druhého složeným až k nohám.

Snažíme si jí nevšímat a namluvit si, že neexistuje. 
Ale je tam, i když není hmotná, 
nemůžeš se jí dotknout a ani ji zbořit.

Jak dlouho ji vydržíme obcházet, no jak?

        - AM -

Změny - lékaři

MUDr. Věra Vytopilová, tel.:577 131 055

                 ordinace             poradna
pondělí       7 – 11  12 – 13
úterý       7 – 10  11 – 14
středa       7 – 10            1030 – 1130

čtvrtek     11 – 14  14 – 16
pátek      7 – 1130

MUDr. Lutrová (lázeňská),  tel.:577 682 297

MUDr. Olga Bartončíková, tel.: 577 133 015



Vítězové soutěže  “Dopis mé oblíbené pohádkové postavě” Mgr. Jarmila Hájková,  Olga Matulíková

Milý krtečku, 
mám o tobě doma hodně knížek. 
Vzpomínáš, jak jsi na nás čekal 
a volal nás do tvého domečku? 
Vedl jsi nás tajnou chodbou 
a ta cestička doprava vedla
do kuchyňky. Zavedl jsi nás ke 
stolu a posadil. Dal jsi nám medové 
koláčky a smíchaný nápoj ze 
sedmikrásky, kopretiny, borůvky 
a lesní jahody. To všechno jsme 
pili stéblem trávy. Potom jsme si 
lehli do mechové postýlky. A aby 
na nás nesvítilo sluníčko, tak jsi 
nás zakryl lopuchovým listem.
Zavedl jsi nás k potůčku a ukázal 
lodičku. Ta byla udělána z velké 
ořechové skořápky. Všichni jsme 
si do ní sedli a pluli jsme po 
potůčku. Ukázals nám, kde bydlí 
zajíček Ušáček. A kde byl zrovna 
žabí koncert a ten dirigovala tlustá 
ropucha. Potom se nám zastavila 
lodička. Ale protože krteček zapískal 
na kapříka Pepíka, tak ten nás 
roztlačil, a protože ho to s námi 
bavilo, tak nám dal na památku 
stříbrnou šupinku a ještě nás roztlačil 
k domečku. Potom jsme vystoupili     
z loďky a krteček zavolal na kobylku 
Věrušku a ta nás povozila. A pak 
jsme viděli broučky svatojánky 
s lucerničkami. Už zapadalo 
sluníčko a kobylka nás zavezla ke 
krtečkově domečku. A tam jsme se 
s tebou rouzloučili a šli jsme domů.     
  Ahoj Jana Machů

Milý Pate a Mate, 
máte jednu závadu: “neuděláte 
nic správně“. Ale to vůbec nevadí, 
protože „nikdo není dokonalý“. Mně 
se také někdy něco nepovede. Třeba: 
kopali jsme si na zahradě a BUM! míč 
vyletěl do vzduchu a do okna. Nebo 
jsme byli na střelnici a já jsem místo 
špejle trefil květ. A jednou jsem zase 
skočil v bazénu na jednoho pána.
Vaše seriály se mi moc líbí. Jsou 
legrační, ale i poučné. Na Vaše 
seriály se dívám vždy v družině. 
Měli jste ve škole dobré známky? 
Já docela jo, jenom mám tak čtyři 
trojky. Jsem dobrý hlavně na tělocvik 
a matematiku. V tělocviku mám běh 
na 50 metrů za 8,37. Jaké máte 
koníčky? Já běhám orientační běh 
a někdy, když je příležitost, tak hraju 
hokej a běhám závody v atletice. 
Fotbal mi moc nejde, ale občas si ho 
taky zahraju. Jsem dobrý i ve sjezdu 
na lyžích. Mám ještě moc koníčků,      
ale všechny je tady vypisovat nebudu.
         Ahoj Štěpán Mudrák

Milý krtečku, 
Jak se máš tam s kamarády? A ta 
liška Vás ještě honí? Tvoje pohádky 
a večerníčky se mi moc líbí. Ukážeš 
se v televizi ještě někdy? Chtěla bych 
se tě zeptat, jestli budete vysílat nové 
příběhy o tobě a tvých kamarádech? 
A zahradníka nezlobíš? Máš nové 
kamarády? Píši vám, protože se 
chci dozvědět jak se vám daří.
Škoda, že jsem tě nikdy neviděla ve 
skutečnosti, jen v televizi. Moc bych 
si přála navštívit tě v pohádkové 
říši. Ještě mám jednu otázku: Máš 
nové pohádkové knížky? Mám moc              
a moc ráda tvé pohádky. A jak se 
má myška, žabka a ježek? Doufám,                
že mi na všechny tyto otázky odpovíš. 
Jsem taky moc ráda, že to tohle 
všechno můžu napsat. A doufám, 
že tento dopis v pořádku dojde.
              Ahoj Alena Kolářová

NEJEN  VÍTĚZOVÉ  SOUTĚŽE 
BYLI  ODMĚNĚNI  -  VŠICHNI 
ÚČASTNÍCI  SI  MOHLI 
POCHUTNAT  NA  SLADKÉ 
ODMĚNĚ.  A  TI,  KTEŘÍ  SI 
NAPOPRVÉ  NETROUFLI  
-  TI  AŤ  SE  NEBOJÍ  „NAŠE 
KNIHOVNA  UŽ  CHYSTÁ  NOVOU 
SOUTĚŽ“  VŠECHNO  SE  BRZY  
DOZVÍTE.

Blahopřejeme slečně Michaele 
Talašové k dosaženému úspěchu 
v soutěži Superstar 2005, kdy 
se jí podařilo probojovat mezi 50 
nejlepších zpěváků v republice.

Děkujeme manželům Liborovi                
a Marcele Pinďákovým a panu 
Josefu Bednaříkovi za okamžitou 
pomoc  při uhašení požáru v domě 
č.p. 272. 
Díky jejich osobní statečnosti byly 
následky požáru minimalizovány.

Děkujeme a blahopřejeme

Prodejna „U Coufalíků“

Prodejna „U Coufalíků“ rozšířila 
nabídku o prodej kvalitních 
BZENECKÝCH a MUTĚNICKÝCH 
vín.
* Sudová vína stáčená
* Značková vína
* Archivní

Prodejnu najdete:
Pozlovice, Nivy II. 286;
tel.: 577 133 552



Šachy František Matulík

 Tato krásná společenská 
hra, které se říká královská, 
byla vynalezena již před našim 
letopočtem. Získala si mnoho přátel 
a hraje se po celém světě. I v naší 
České republice by se nenašla 
jediná vesnička, kde by tuto hru 
někdo nehrál. Hraje se většinou 
doma mezi sourozenci, nebo s 
rodiči. Scházívají se přátelé a 
zahrají si šachové partičky. Většinou 
ve městech, někde i na vesnici je 
založen šachový klub nebo jen oddíl 
a zde se již odehrávají mistrovské 
šachové soutěže. Tyto soutěže jsou 
různého druhu, od žákovských při 
školách, pak různá mistrovství, různé 
šachové turnaje, až po soutěže, ve 
kterých již hrají jen světoví mistři za 
vysoké finanční obnosy.
 Také u nás v Pozlovicích 
se tato hra hraje podomácku a 
v hostincích již mnoho desetiletí. 
Také u nás se odehrávaly malinké 
šachové soutěže. V letech 1950 - 60 
učil na škole v Pozlovicích pan učitel 
Křivák z Luhačovic. Tento hrával 
za Luhačovice šachové mistrovství 
a v Pozlovicích na škole měl 
každoročně svůj šachový kroužek.
 Organizace Junák 
v Pozlovicích začala v r. 1969 stavět 
pod Větrníkem svoji junáckou chatu. 
V r. 1970 byla organizace Junák 
rozpuštěna a chata nedokončena. 
Několik malinkých dětí pokračovalo 
nadále v junácké činnosti pod 
vedením Fr. Matulíka jako oddíl 
táborníků a v r. 1972 chatu 
dostavěli.
 Na podzim r. 1973 uspořádal 
v této chatě p. Matulík mezi táborníky 
šachový turnaj v rámci celostátní 
šachové soutěže Pionýra. Pozval 
do místní soutěže talentovaného 
žáka šachistu Ladislava Mikulčíka 
z Pozlovic č. 147, tehdy 12 letého. 
Ladík místní turnaj suverénně 
vyhrál a postoupil do okresního 
finále, hraného v domě Pionýrů ve 
Zlíně /tehdy v Gottwaldově/. To byly 
začátky nynějšího mistra sportu 
v šachu pana Ladislava Mikulčíka, 
našeho občana.
 Když po sametové revoluci 
v r. 1989 byla znovu organizace 
Junák obnovena a junácká chata 
znovu junákům vrácena, hrávaly 
se zde oddílové šachové soutěže. 
Junáci hrávali šachové turnaje také 

na svých letních táborech.
 Jako Junáci jsme si pozvali 
do Polovic na podzim v r. 1997 
šachisty z Uh. Brodu, které tam 
vede náš pozlovský rodák pan 
Josef Mikulčík. Sehráli jsme s nimi 
přátelské utkání na 8 šachovnicích 
a prohráli jsme  5:3. Tentýž podzim 
Junáci uspořádali v zasedací 
místnosti obecního úřadu šachovou 
Simultánku, kde proti nám hrál pan 
Libor Tkáč.
 Tak to je vývoj šachů 
v Pozlovicích!
 Na podzim r. 2003 
zorganizoval p. Matulík za pomoci 
činovníků Junáka I. Ročník 
šachového turnaje o Přeborníka 
Obce Pozlovice. Hrál se v tělocvičně 
a zúčastnilo se 30 hráčů ze všech 
věkových kategorií. Turnaj měl 
dobrou úroveň a suverénně v něm 
zvítězil pan René Lekeš. Tento 
turnaj natolik inspiroval několik 
našich studentů pod vedením 
Adama Tkáče, že si podali do TJ 
Sokol Pozlovice přihlášku k založení 
šachového oddílu.
 Na valné hromadě TJ 
Sokol Pozlovice v březnu r. 2004 
bylo založení šachového oddílu 
schváleno. Předsedou oddílu 
byl zvolen p. Fr. Matulík, kapitán               
p. René Lekeš, zástupcem kapitána 
a technickým správcem student 
Adam Tkáč.
  Všem byla dána možnost 
přihlásit se do nového oddílu. 
Probíhala náborová relace 
v místním infokanále. Celkem bylo 
zaregistrováno jen 14 členů, z toho 
většina studentů, bývalých členů 
místního Junáka.
 Dobrosrdečností Obecního 
úřadu Pozlovice je umožněno, že 
se oddíl může scházet v zasedací 
místnosti a zde odehrávat svá 
mistrovská utkání, do kterých se 
nový oddíl přihlásil.
 Od podzimu r. 2004 hrajeme 
mistrovství regionálního přeboru       
I. třídy okresu Zlín a našimi soupeři 
jsou: Napajedla, 2x Zlín, Otrokovice, 
Val. Klobouky, Brumov-Bylnice, 
Slavičín a Horní Lhota.
 Všichni naši soupeři 
hrají závodně již mnoho let, mají 
zkušenosti a my začátečníci to 
pociťujeme! K porovnání: je to tak 
jako by se přihlásil někde na vesnici 

nováček v kopané do mistrovství a 
byl zařazen hrát I. A třídu. Prostě, 
šanci by neměl.
 Ale všude, ve všem se 
nějak začíná a pomalu postupně 
po prohrách přicházejí i vítězství.            
A všichni naši soupeři nás berou 
jak  o rovnocenné partnery. Jsou 
rádi, že jsme se do soutěže přihlásili.              
A i našim hráčům se někdy podařilo 
zvítězit.
 Pro některé lidi hra v šachy 
neznamená nic. Jiné lidi tato hra 
okouzluje! Je přímo posvátné, když 
zasedne proti sobě 8 hráčů na každé 
straně a tito se snaží promyšlenými 
tahy protivníka porazit. Je zde klid     
a vzájemná úcta k sobě navzájem!
 Jsme rádi, že máme u nás 
v Pozlovicích založen šachový oddíl, 
Jsme již dobře vybaveni šachovými 
hodinami a také předpisovými 
šachovnicemi. Přihlásili se mezi nás 
noví hráči.
 Naše složení do mistrovství 
2005 – 06, které začne od podzimu 
t.r. je následující:
žák: Lukáš Mikeska
dospělí: Roman Hlavička /Slopné/, 
René Lekeš, Václav Matulík, Jaromír 
Roubalík
studenti: Pavel Coufalík, Petr 
Coufalík, Miroslav Horňák, Pavel 
Mikeska, Radek Papoušek, Jaroslav 
Tichý, Adam Tkáč, Martin Tkáč
senioři: Josef Hrabal, Jindřich 
Martinec, František Matulík, Jaroslav 
Skovajsa

 I když v našem oddílu jsou 
zastoupeny čtyři generace, je mezi 
námi přátelství! Scházíme se každé 
pondělí od 18 hodin a hrajeme 
mezi sebou oddílovou soutěž, 
tzv. „žebříček“, který nám ukáže, 
kdo bude mezi námi nejlepší. Na 
základě takového „žebříčku“ se pak 
sestaví soupiska, podle které jsou 
hráči stavění k mistr. utkáním od 
šachovnice č.1 až č.8.
 Kdo máte rádi hru v šachy, 
přijďte se podívat mezi nás. A všem 
vzkazujeme: Tento rok budeme mít 
již 3. ročník turnaje všech generací. 
Přijďte si zahrát všichni, kdo tuto 
hru ovládáte. Vždyť ji připravujeme 
především pro naše občany!
 Šachy – šachový klub, to je 
kultura obce, města!



Fotbal – rozlosování okresní soutěže v kopané jaro 2005

ŽÁCI          - okresní přebor                            (Ž)
DOROST   - okresní soutěž  „B“                    (D)
MUŽI         - okresní soutěž  III. tř. „B“            (A)

KOLO DATUM  UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD
12 10. 4. Ž      POZLOVICE   -   Malenovice 10:00

a -------------a

10  D      POZLOVICE   -   Biskupice 13:30
a -------------a

12  A      Kudlov             -   POZLOVICE 16:00   15:00   A(V)
13 17. 4. Ž      Fryšták             -   POZLOVICE 10:00     9:00   M(Z)
11  D      Provodov        -   POZLOVICE 14:00   13:15   M(Z)

13  A      Veselá            -   POZLOVICE 16:30   15:30   A(V)
14 24. 4. Ž      POZLOVICE   -   Ludkovice 10:00 a -------------a

12  D      POZLOVICE   -   Bohuslavice 14:00
a -------------a

14  so  23. 4. A      Jaroslavice      -   POZLOVICE 16:30   15:30   A(V)
15 1. 5. Ž      Vizovice           -   POZLOVICE 13:00   12:15   M(Z)
13  D      Nedašov          -   POZLOVICE 14:00   13:00   OA

15  A      Bratřejov         -   POZLOVICE 16:30   15:30   A(V)
16 8. 5. Ž      POZLOVICE   -   Nedašov 10:00 a -------------a

14  D      POZLOVICE   -   Rokytnice 14:00
a -------------a

16  A      POZLOVICE   -   Štípa „B“ 16:30
a -------------a

17   so  14. 5. Ž      Lůžkovice         -   POZLOVICE 14:30   13:30   M(Z)
15 15. 5. D      Petrůvka          -   POZLOVICE 14:00   13:00   M(Z)

17 15. 5. A      Březůvky         -   POZLOVICE 10:15     9:30   A(V)
18 22. 5. Ž      POZLOVICE   -   Mladcová 10:00

a -------------a

16  D      POZLOVICE   -   Poteč 14:00
a -------------a

18  A      POZLOVICE   -   Biskupice 16:30
a -------------a

19   so  28. 5. Ž      Újezd               -   POZLOVICE 16:30   15:45   M(Z)
17 29. 5. D      Šanov              -   POZLOVICE 14:00   13:15   M(Z)

19   so  28. 5. A      Lůžkovice „B“  -   POZLOVICE 16:30   15:30   A(V)
20          5. 6. Ž      POZLOVICE   -   Příluky 10:00

a -------------a

18  D      POZLOVICE   -   Sehradice 14:00
a -------------a

20  A      POZLOVICE   -   Jasenná 16:30
a -------------a

21 12. 6. Ž      Bylnice            -   POZLOVICE 14:00   13:00   M(Z)
21  A      Zádveřice         -   POZLOVICE 16:30   15:45   A(V)

22          19. 6. Ž      POZLOVICE   -   Štípa 10:00
a -------------a

22  A      POZLOVICE   -   Lukov „B“ 16:30
a -------------a

Vysvětlivky: M(Z)   - mikrobus Zicha                - odjezd z hřiště Pozlovice
a

 
      A(V)   - autobus Vsetínská d.s.     - odjezd z Podhradí

  

Příznivci jsou srdečně vítáni!
Přijďte podpořit amatérský sport!



Jaká jména dáváme?

Společenská kronika Obce Pozlovice

Bc. Bronislava Coufalíková

Bc. Bronislava Coufalíková

rok chlapci děvčata celkem
1991 5 6 11
1992 6 5 11
1993 6 12 18
1994 8 5 13
1995 7 6 13
1996 3 8 11
1997 11 5 16
1998 4 6 10
1999 7 8 15
2000 9 6 15
2001 7 14 21
2002 7 7 14
2003 4 2 6
2004 6 4 10

celkem 90 94 184

* Tabulka počtů narozených dětí 
v jednotlivých letech. Od roku 1991, 
kdy jsme se osamostatnili, se v 
Pozlovicích narodilo 184 dětí.

 Jaká jména u narozených 
dětí dávají rodiče nejčastěji?
Ženská: Michaela a Tereza - 7, Petra 
- 5, Anna - 4
Mužská: Martin – 7, Jakub a Petr - 6, 
Jiří, Ondřej a Tomáš - 5, Jan a David 
– 4.

 V současné době je v 
Pozlovicích přihlášeno 1.218 
obyvatel. Jaká jména a příjmení jsou 
v Pozlovicích nejčetněji? 

 U mužských jmen 
bezkonkurenčně vede Josef - 65, na 
2. místě je to František - 30 a dále 
následují Petr – 28, Miroslav a Jiří 
- 24, Pavel – 21, Martin - 20.

 U ženských jmen se nejvíce 
objevuje Marie - 54, dále Jana - 33, 
Eva a Ludmila - 23, Hana - 22.

 U příjmení vedou Martincovi 
- 42, dále Bednaříkovi a Krajčovi 
– 26 a za nimi v těsném závěsu 
Coufalíkovi - 25, Kolářovi - 23, 
Matulíkovi, Sedlářovi a Žmolíkovi 
– 22, Tomáškovi – 21.

Významná životní jubilea – I. pololetí 2005:
Kolář Jaromír       Leoše Janáčka 131       70 let
Kolářová Marie       Podhradská 233       70 let
Mlčková Marie       Podhradská 248       70 let
Žmolík Jaroslav      Pod Větrníkem 26       75 let
Bednařík František      Hlavní 49        75 let
Matulík Oldřich       Podhradská 305       75 let
Talašová Anežka      Za Potokem 7       80 let
Vítková Josefa       Pozlovice 108       80 let
Procházková Božena      Za Potokem 10       80 let
Coufalíková Anežka      Hlavní 214        81 let
Běhal Jaroslav       Leoše Janáčka 120       82 let
Hrubošová Anastázie      Nivy 222        82 let
Bárková Anna       Hlavní 40        82 let
Hála Vincenc       Leoše Janáčka 159       82 let
Kalíková Štěpánka      Za Potokem 82       83 let
Bartončíková Marie      Za Potokem 3       85 let
Tomášková Ludmila      Hlavní 79        85 let
Krajčová Marie       Podhradská 105       85 let
Janíčková Libuše      A. Václavíka 140       86 let
Blahoš Josef       Za Potokem 8       87 let
Tomášek Josef       Hlavní 79        91 let
Hanáková Zdenka      Ludkovická 1       92 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Naše řady opustili:
Josef Smolek                   Nivy I. 266     24 let
Vladimír Mikel       Nivy 190     74 let
Anna Blahošová      Za Potokem 8    79 let
Otakar Valášek       Na Příkopě 330    62 let
Antonín Zábojník      Pod Větrníkem 93    83 let
Petr Obadal       Nivy II. 272     34 let
Jiří Holub       A. Václavíka 383    31 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sňatky:
Josef Valášek a Marcela Blahutová, Podhradská 102
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Vítáme mezi námi nové „občánky“:
Jan Vráblík A. Václavíka 430
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské 
kronice, sdělte to prosím na Obecní úřad Pozlovice,     
tel: 577 131 002.

Hlášení trvalého pobytu Bc. Bronislava Coufalíková

Právní úprava pro 
přihlašování k trvalému pobytu 
je uvedena v zákonu o evidenci 
obyvatel. Každý z nás může mít jen 
jedno místo trvalého pobytu, a to 
v objektu, který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci 
a je označen číslem popisným nebo 
evidenčním popřípadě orientačním.

Co potřebujete při vyřízení 
nového trvalého pobytu? Nejdříve 
vyplníte „Přihlašovací lístek 
k trvalému pobytu“ a odevzdáte ho 

na obecním úřadu v místě, kde se 
přihlašujete. Spolu s tímto lístek 
předložíte tyto další doklady:

- platný občanský průkaz
- doklad o vlastnictví domu 

nebo bytu (např. výpis 
z katastru nemovitostí) nebo 
doklad o oprávnění užívat 
byt (např. nájemní smlouva). 
Pokud nejste vlastníky domu 
nebo bytu, stačí přítomnost 
osoby, která vlastní doklad o 
oprávnění užívat dům nebo 

byt a její písemný souhlas 
na přihlašovacím lístku před 
zaměstnancem obecního 
úřadu. 
Za změnu místa trvalého 

pobytu zaplatíte správní poplatek ve 
výši 50,- Kč. Změnu svého nového 
místa pobytu nemusíte ohlašovat 
v bývalém bydlišti. Toto ohlášení 
provede za vás zaměstnanec 
obecního úřadu.

Bližší informace získáte na 
obecním úřadu.



Kulturní akce ...

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:
tel.: 577 131 002, 577 132 12

 Pondělí     8:00 - 12:00    13:00 - 15:00 hod.
 Středa      8:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
 Pátek        8:00 - 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

30. 4. 2005 - průvod čarodějnic

Úřední hodiny poštovny:
tel.: 577 131 229

 Pondělí     8:00 - 11:00    13:00 - 15:00 hod.
 Úterý       8:00 - 11:00    13:00 - 15:00 hod.
 Středa      8:00 - 11:00    13:00 - 17:00 hod.
 Čtvrtek      8:00 - 11:00    13:00 - 15:00 hod.
 Pátek        8:00 - 12:00     13:00 - 15:00 hod.

Vážení občané, zastupitelé a členové spolků,
přivítáme Vaše příspěvky do občasníku a vaše náměty, co se na stránkách tohoto poriodika budete chtít dovědět.
Občasník bude vycházet v první jarní, letní, podzimní a zimní den. Uzávěrka vždy 14 dnů před vydáním!

Rozdělení agend na OÚ Bc. Bronislava Coufalíková

Ing. Olga Tkáčová - budova OÚ                  
- statutární zástupce obce, žádosti 
na stavební komisi, příprava 
investičních akcí, majetkoprávní 
vztahy, podněty občanů

Václav Sedlář - budova OÚ                      
– organizace zimní a letní údržby 
obce, organizace služeb obecní 
technikou občanům i organizacím, 
požadavky na opravy kabelové 
televize a na opravy veřejného 
osvětlení

Miroslav Papoušek - budova OÚ        
- správce rozpočtu, hlavní pokladní, 
účetní obce, mzdový účetní, 
inventarizace majetku

Bc. Bronislava Coufalíková
                                     - budova OÚ 
– sekretariát starostky, evidence 
obyvatel, evidence přestupků, provoz 
hřbitova, účetní příspěvkových 
organizací MŠ a ZŠ Pozlovice

Gabriela Ulrichová - budova OÚ                      
– infokanál, administrace 
internetových stránek obce, 
zpracování Pozlovského občasníku, 
zpracování podkladů pro kroniku 
obce, internetová stanice

Ludmila Ševčíková – poštovna 
– telefon: 577 131 229, správa daní 
a poplatků, sociální dávky, prodej 
žetonů, poštovní služby, ověřování 
listin

Gabriela Ulrichová

  2. 4. 2005 - Krajské turistické   
                     závody - pořádá   
                     Junák Pozlovice

23. 4. 2005 - Skautské soutěže
         v Brumově-Bylnici
        - účast Junáka

23. 4. 2005 - Svojsíkův závod
         ve Slavičíně
        - účast Junáka

29. 4. 2005 - Stavění Máje

21. 5. 2005 - jednodenní zájezd
         do termálních lázní  
         Podhajská - pořádá  
         Kulturní komise

14. 5. 2005 - Český pohár 
         Turistických závodů
         v Českém Brodě
        - účast Junáka

18. 6. 2005 - Zájezd na Radhošť
         a Pustevny

28. 5. 2005 - Kácení Máje

  4. 6. 2005 - Okrsková soutěž
         Biskupice

TJ Sokol připravuje:
* Memoriál Miroslava Horňáka                
  - turnaj starších pánů
* Červencovou noc

Junák Pozlovice připravuje:
* Tradiční brigádu
 - úklid nad přehradou

Bližší informace budou včas 
zveřejněny na informačním kanále 
obce Pozlovice.


