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OBÈASNÍK

Vážení občané,

 tento letní pozdrav Vám píši z cesty na sněm Sdružení lázeňských míst (SLM) do 
Poděbrad. Obec Pozlovice je členem tohoto spolku od r. 2001 díky tomu, že byla zapsána 
na seznam lázeňských míst ČR vedený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V tomto spolku 
je 37 lázeňských měst a obcí, které svými přírodními podmínkami umožňují nemocným 
zlepšení jejich zdraví, zdravým upevnění dobrého stavu. Lázeňství byl do loňského roku 
vládou podporovaný obor. Z podprogramu na rozvoj cestovního ruchu a lázeňství byly v 
Pozlovicích hrazeny náklady na úpravy sociálního zařízení u tělocvičny (2003), veřejné 
osvětlení v Jurkovičově aleji (2002), v nejbližších dnech se na sloupech veřejného osvětlení 
objeví směrovky místního informačního systému. O podpoře lázeňství bohužel píši jako 
o minulosti. MMR ČR v letošním roce podlehlo tlaku ostatních míst usilujících o rozvoj 
cestovního ruchu a z lázeňských míst byla poskytnuta podpora pouze 11-ti projektům v 
hodnotě 14 mil. Kč. Naše žádost na rozšíření veřejného osvětlení ul. A. Václavíka nebyla 
vybrána.
 Činnost SLM je pro naši obec v současné době velmi významná. Proklamovanou 
prioritou současné vlády je přesměrování maximálního množství fi nancí ze státního rozpočtu 
i strukturálních fondů v letech 2007 - 2013 do oprav panelových domů. Navrátit a posílit 
zdroje pro rozvoj lázeňství je jedním z dlouhodobých cílů SLM. Sdružením je systematicky 
prováděna propagace, komplexní materiály o lázeňských místech jsou distribuovány na 
veletrzích v tuzemsku i zahraničí.
 Jsou však maličkosti, které z naší obce dělají lázně přičiněním každého z nás. 
Zejména čisté, upravené předzahrádky, kvetoucí truhlíky na balkonech a oknech… Vlídně 
podaná informace hostovi, dobré služby… Maličkosti? Právě ty nám pomohou přiblížit se 
mnohdy obdivovanému zahraničí.
 Přeji Vám všem krásné léto plné sluníčka a pohody, bohaté na zážitky či klid při 
Vaší dovolené - každému dle jeho naturelu. Ať se všichni odpočatí a ve zdraví vrátíte z 
prázdninových cest do Vašich domovů, do Vaší obce pod Větrníkem - Pozlovic.

                   Ing. Olga Tkáčová
                starostka

léto 2005



Investiční akce a opravy realizované Obcí Pozlovice v roce 2004 Ing. Olga Tkáčová

Investiční akce 
1. Drobný mobiliář
- lávka přes potok u hasičské 
zbrojnice - projekt 2.940 Kč, spodní  
stavba realizována firmou, která 
prováděla most k Podhradí jako 
protiplnění za užívání veřejného 
prostranství - zařízení staveniště, 
ve vlastní režii provedena výroba a 
montáž zábradlí
- altán pod Vegou z vlastního 
řeziva, vyroben  za 19.230 Kč, 
spodní stavba - 9.700 Kč. Montážní 
práce provedeny pracovníky Obce, 
zastřešení 5.140 Kč
- stojany na mapy - v křižovatce 
Dražka-Nivy - A. Václavíka a u kempu 
- 20.870 Kč, osazeny zaměstnanci 
Obce, zastřešení 2.310 Kč
- nové odpadkové koše za 50.110 
Kč, osazení provedeno zaměstnanci 
obce
- lavičky okolo přehrady vyrobeny 
vlastními kapacitami
2. Bourání staré hospody
- provedeno převážně ve vlastní režii 
zaměstnanci obce, bourání a odvoz 
suti - 38.770 Kč. Vzniklý prostor je 
připraven k dalším úpravám v rámci 
projektu Úpravy centrální části obce 
- parkoviště a zeleň. Část pozemku 
byla směněna s doplatkem pro 
přístavbu hotelu Ogar.
3. Úpravy skládek pod Vegou a za 
hotelem Ogar
Skládky nebyly zlikvidovány po 
stavbách hotelu Adamantino a 
VZ MF ČR Přehrada (pod Vegou) 
a po stavbě nové hospody, dnes 
hotelu Ogar. Využitelný materiál 
byl soustředěn na hospodářském 
dvoře - z krabicových prefabrikátů 
v loňském roce vybudována opěrná 
zeď, panely a kamenivo použity na 
vytvoření zpevněné plochy. Pod 
Vegou provedeny terénní úpravy. 
Celkově v souvislosti se stěhováním 
a terénními úpravami uhrazeno 
asi 37.000,- Kč převážně za práci 
jeřábu, za terénní úpravy buldozerem  
uhrazeno 20.040 Kč.
4. Oplocení hospodářského dvoru 
- materiál v hodnotě 43.670 Kč 
(pletivo, sloupky, beton), práce  
provedeny zaměstnanci obce včetně 
vjezdových bran
5. Přístřešek na posyp (hospodářský 
dvůr) - vlastní řezivo a plechy, práce 
provedeny dodavatelsky za 35.330 
Kč, vlastními kapacitami provedeny 
nátěry a dokončovací práce

6. Rozšíření TKR o programy 
Markíza a Diskovery - 99.900 Kč,
7. Odvodnění Pod Větrníkem - 
zatrubnění od vyústění propustku po 
Pozlovický potok - 26.150 Kč, výustní 
objekt a zatrubnění  vybudováno 
ve spolupráci s firmou Ekostavby, 
šachta a část zatrubnění provedeno 
zaměstnanci Obce
8. Pořízení nových strojů 
rozmetadlo zimního posypu 18.840 
Kč, zametací kartáč 62.000 Kč, 
sněhová fréza 42.900 Kč

Opravy
 1. V rámci oprav nemovitých 
kulturních památek provedeno 
restaurování křížku pod Vegou 
za 24.500 Kč a realizována I. etapa 
restaurátorských prací na soše sv. 
Jana Nepomuckého v hodnotě díla 
78.000 Kč, z toho 50.000 Kč hrazeno 
z dotace od Zlínského kraje.
 2. Na hřbitově provedena 
oprava zborcené zídky - 32.020 Kč 
instalován stojan na kola - 2.420 Kč 
a 2 lavičky, nové základy hrobových 
míst - materiál pořízen za 26.850 Kč, 
realizace vlastními kapacitami 
 3. Chodník v ul. A. 
Václavíka od začátku katastru po 
zatáčku pod Pohodou - provedeno 
v převážné části předláždění, cena 
díla - 151.967 Kč
 4. Místní komunikace 
- proveden souvislý nátěr v ul. V 
Dražkách a Řetechovská, vysprávky 
po území obce, náklady 221.510 
Kč. Na zimní údržbu komunikací 
a vysprávky nakoupen posypový 
materiál v hodnotě 118.470 Kč 
(část kameniva použita ke zpevnění 
plochy hospodářského dvora.)
 5. Fasáda střelnice, nátěry 
kovových konstrukcí - 50.430 Kč
 6. Terasa v budově užívané 
TJ Sokol - 41.800 Kč
 7. Motor UNC - 35.880 Kč

Projektová dokumentace a 
inženýrská činnost
 A. Obstarání stavebních 
povolení f. AREKOP - 153.460 Kč.
Snahou rady obce bylo připravit k 
realizaci tyto projekty vypracované v 
minulém volebním období:
- Komunikace ul. A. Václavíka 
- smlouvy s vlastníky pozemků, 
vyjádření orgánů státní správy. Pro 
nedořešené majetkoprávní vztahy 
se podařilo vyřídit SP jen na část 

objektů VO, NN a chodník.
- Lokalita Díla - plyn, voda - SP 
vydáno na vodovod 
- Komunikace a hřiště Nivy 
převážná část objektů je 
projektována na cizích pozemcích, 
zejména ve správě Pozemkového 
fondu ČR, na akci prozatím není 
možné  vydat stavební povolení.
- Rozšíření inž. sítí Vřesky - 
vydáno SP na vodovod, plynovod a 
kanalizaci
- vodovod Martincův Mlýn 
lokalita Lipska - SP povolení  vydáno 
a chataři byli vyzváni k zajištění 
spolufinancování akce. Obec 
Pozlovice by se spolupodílela na 
vybudování poměrné části vodovodu 
k RD situovaným v lokalitě. Se 
zástupci chatařů nedošlo k dohodě.
 B. Projekt na AT stanici 
Řetechovská - 13.000 Kč, doplatek 
v r. 2005 - 3.000 Kč
 C. Projekt Úpravy centrální 
části obce včetně obstarání 
územního rozhodnutí a stavebního 
povolení v hodnotě díla 117.700 Kč 
byl vypracován Ing. Jiřím Matúšem, 
žádost o financování z fondu 
PHARE zpracovala RRA VM, cena 
100.000 Kč hrazena ve výši 50.000 
Kč z rozpočtu obce, 50.000 Kč z 
dotace poskytnuté Zlínským krajem.
 D.  Projekt  Oprava chodníku 
podél ul. Hlavní - cena 185.563 Kč, 
z toho dotace ze Zlínského kraje 
70.000 Kč. V současné době se 
dokončují podklady pro vypořádání 
majetkoprávních vztahů se Zlínským 
krajem, popř. soukromými vlastníky.
 E. Projekt Internetizace 
obce 20.000 Kč, žádost o dotaci 
z SROP 11.900 Kč. Doplatek za 
dokumentaci ve výši 30.000 Kč,  
11.900 Kč bude hrazen v r. 2005.
 F. Projekt Víceúčelové 
hřiště 15.000 Kč, provedení 
výběrového řízení na dodavatele 
stavby 39.030 Kč.
 G. Projekt Oprava budovy 
OÚ - zpracován investiční záměr, 
provedeno zaměření skutečného 
stavu a jednoduchá dokumentace 
navrhovaných oprav včetně rozpočtu 
- 28.520 Kč
 H. Projekt Sadových úprav 
pozemků Pod Vegou, bývalého žlebu 
v ul. Řetechovská a hospodářského 
dvora - 10.000 Kč.



Oznamovací povinnost k místním poplatkům Ludmila Ševčíková

 Obecně závazná vyhláška Obce Pozlovice č. 4/2003 o místních poplatcích uvádí jednotlivé místní poplatky, 
které jsou v Pozlovicích vybírány. Kdo a v jaké lhůtě je povinen oznámit správci poplatku – Obecnímu úřadu Pozlovice 
údaje potřebné k vyměření poplatku?

Druh poplatku Kdo Kdy

Poplatek ze psů Držitel psa, který je v Pozlovicích hlášen k 
trvalému pobytu nebo zde má sídlo

do 10 dnů od dovršení 
3 měsíců věku psa nebo započetí 
držení psa staršího 3 měsíců

Poplatek za lázeňský a 
rekreační pobyt

Ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), 
který v obci Pozlovice poskytuje přechodné 
ubytování za úplatu

do 10 dnů ode dne nabytí právní 
moci k povolení ubytovací činnosti 
nebo do 10 dnů ode dne faktického 
zahájení této činnosti

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá 
veřejné prostranství (všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory) v k. ú. Pozlovice přístupné každému 
bez omezení

nejméně 10 dnů před započetím 
užívání veřejného prostranství, 
a to na celou dobu od zahájení po 
ukončení

Poplatek z ubytovací kapacity

Ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), 
který v obci Pozlovice poskytuje přechodné 
ubytování za úplatu, kromě vlastníků staveb 
kolaudovaných jako bytový nebo rodinný dům 
či stavba pro individuální rekreaci

do 10 dnů ode dne nabytí právní 
moci k povolení ubytovací činnosti 
nebo do 10 dnů ode dne faktického 
zahájení této činnosti

Poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj Provozovatel výherního hracího přístroje

nejméně 10 dnů před uvedením 
výherního hracího přístroje do 
provozu

Poplatek za povolení k vjezdu 
motorovým vozidlem do 
vybraných míst

Fyzická nebo právnická osoba, které bylo 
vydáno povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst

ihned při vydání povolení k vjezdu 
hotově v pokladně OÚ Pozlovice

Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů

Fyzická osoba, která má v obci Pozlovice 
trvalý pobyt nebo která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická 
osoba k trvalému pobytu

do 30 dnů ode dne, kdy se osoba 
stala poplatníkem nebo nastane-li 
změna

 Oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu, nejlépe vyplněním formuláře, který je k dispozici na 
obecním úřadě, poštovně nebo na www.pozlovice.cz/urad.php. 
 Bližší informace získáte na poštovně u p. Ludmily Ševčíkové, tel.: 577 131 229.

Lihoviny Celní správa ČR

Právnické a fyzické osoby, 
které dovážejí, skladují a prodávají 
lihoviny ve spotřebitelském balení o 
obsahu 0,2 l a větším (s obsahem 

alkoholu 15 % vol. a vyšším),  
mají povinnost provést ve svých 
provozovnách (výrobní podniky, 
velkoobchody, maloobchody, ale i 

místa, kde jsou lihoviny rozlévány 
ke konzumaci – restaurace, 
pohostinství, bufety apod.) ke dni 
1.7.2005 inventarizaci jejich zásob.

Internet prostřednictvím kabelové televize Ing. Olga Tkáčová

Harmonogram realizace projektu INTERNETIZACE OBCE POZLOVICE:

 - předání zadávací dokumentace (zahájení výběrového řízení)               20. 6. 05
 - uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací      9. 9. 05

       v případě podání námitek:    31. 10. 05
 - předpokládané dokončení                30. 11. 05

O postupu prací a podmínek pro připojení Vás budeme průběžně informovat na infokanále!



Máte rádi cestování? Přijďte k nám na očkování!

Pracovnice místní knihovny v Pozlovicích upozorňují, že v měsíci ČERVENCI bude knihovna UZAVŘENA.

Červený kříž Kateřina Kolářová a Eva Martincová

Chodníky a elektrické vedení Ing. Olga Tkáčová

 V únoru 2005 byla 
obnovena činnost Červeného kříže 
v Pozlovicích.
 Naše místní skupina má 
nyní 19 členek.
 Naším hlavním úkolem 
je poskytování první pomoci na 
různých akcích pořádaných v obci. 
Pro tyto účely jsme vybavily brašnu 
novým zdravotnickým materiálem.
Zúčastnily jsme se  těchto akcí: 
humanitární sbírka, stavění máje, 

čarodějnice, cvičné střelby, kácení 
máje, hasičské závody, soutěž pro 
děti ZŠ na střelnici ve spolupráci 
s mysliveckým sdružením, hasičské 
závody „O pohár starostky“. O 
prázdninách navštívíme děti na 
junáckém táboře, kde pro ně  
připravujeme besedu s praktickými 
ukázkami poskytování první pomoci.
 Rády mezi sebou přivítáme 
nové členky i členy, kteří nás podpoří 
v naší činnosti.

 Krásné prožití letních 
dnů bez úrazu Vám za všechny 
členky přeje Kateřina Kolářová, 
předsedkyně ČK.

 Zejména před cestou do 
exotických zemí doporučujeme 
očkování proti závažným infekčním 
chorobám jako např. virová 
hepatitida typu A a B, žlutá zimnice, 
tyfus, cholera, meningitida nebo 
dětská obrna.
 Také Vám poradíme, jak se 
chránit před malárií.

 Dále Vám poskytneme 
cenné informace týkající se 
cestování do tropických zemí.

Informujte se zde:
Centrum cestovní medicíny Zdrav. 

ústavu se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 760 01

tel.: 577 553 298, 577 553 207 

e-mail: zuzlin@zuzlin.cz: 
zuzlin@zuzlin.cz

Ordinace: středa a pátek od 12:00 
do 14:30

tel. č. do ordinace 577 553 178

Volejte, ptejte se, e-mailujte.

PŘIJĎTE VČAS PŘED ODJEZDEM

 Jak tyto dvě věci spolu 
souvisí? Zejména tím, že obojí 
zásadním způsobem ovlivňuje 
vzhled obce a krajiny. Obec, která 
není opředena sítí nadzemních 
vedení, má upravené chodníky 
a komunikace, je už při prvním 
pohledu „čistá“… Bohužel takové 
prozatím nejsou Pozlovice.
 V loňském roce byla 
vypracována projektová dokumen- 
tace na opravu chodníku podél Hlavní 
ulice. Jedním z projektovaných 
objektů je i kabelizace NN a 
veřejného osvětlení. Realizace 
tohoto záměru je organizačně i 
fi nančně velmi náročná, provedení 
nových kabelových přípojek k 
jednotlivým nemovitostem si 
vyžádá i Vaši součinnost. Proto 
žádáme Vás, kteří máte v úmyslu 
provádět stavební úpravy vlastních 
nemovitostí, abyste projektanta o 
této skutečnosti informovali a v rámci 
možností realizovali stavební úpravy 

tak, aby připojení kabelem bylo 
možné s minimem stavebních úprav. 
Podrobnosti k navrhovanému řešení 
Vám či projektantovi rádi sdělíme. 
 Odstranění mohutných 
betonových stožárů a osazení 
subtilních sloupů veřejného 
osvětlení spolu s novými chodníky 
výrazně přispěje ke zlepšení vzhledu 
obce. Zahájení realizace této akce je 
závislé na dořešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům a fi nančním 
zajištění celé akce.
 Obec obdržela nabídku 
společnosti E-ON na provedení 
kabelizace NN v hodnotě díla 10 mil. 
Kč, avšak pouze za předpokladu, že 
budeme souhlasit s vedením VVN 
2 x 110 kV Slavičín - Slušovice a 
umístěním trafostanice v prostoru 
za farmou Zálesí. Zastupitelstvo 
tuto nabídku odmítlo, nabízenou 
kompenzaci za znehodnocení 
území nepovažuje za dostatečnou. 
Společnost E-ON se nevzdává 

svého záměru VVN realizovat 
v nezměněné podobě, tzn. na 
vysokých stožárech, obec se 
nevzdává v úsilí zachovat krajinu 
co možná nejméně poznamenanou 
negativními důsledky infrastrukturní 
stavby. Která cesta je správná, 
posuzují i další instituce. Správa 
CHKO Bílé Karpaty stojí před 
vydáním stanoviska k územnímu 
řízení, MV ČR posuzuje oprávněnost 
nařízení obce o stavební uzávěře, 
podle kterého je povinností 
investora stavbu VVN realizovat 
ve volné krajině zemním kabelem, 
v lesních úsecích na stožárech 
nepřevyšujících přilehlé porosty. 
 Zvolili jsme cestu, která si 
vyžádá větší množství času a peněz 
z rozpočtu obce. Předpokládáme, 
že výsledkem celého procesu 
a složitých jednání bude obec 
Pozlovice s upravenými chodníky, 
kabelizovaným NN a VO s krajinou 
neznehodnocenou stožáry a 
vedením VVN.

MUDr. Klimešovou zastupuje MUDr. Bělíková.

Autobusová linka ve 22:05 hod. z Luhačovic do Pozlovic a ve 22:20 hod. zpět jezdí i v sobotu, a to do 24. 9. 2005!
Na základě našeho dotazu, zda by MUDr. Mouka předepisoval léky v Pozlovicích, nám bylo sděleno, že z důvodu 
pracovní vytíženosti a také potřebou dalšího vyšetření pacienta a nutností vyzvednout si léky v Luhačovicích toto 
nepovažuje za realné.



Jak hubnout pomalu, ale jistě... Marta Vlková

Pronájem objektů

 ... je 20. 1. 2005  a k mému 
úžasu se sešlo 14 žen, které se 
rozhodly pro změnu životního stylu. 
Byly to ženy nejen ze  širokého okolí 
ale také z Podhradí a Pozlovic, což 
mě potěšilo.
    Důvody byly různé, ať 
už zdravotní, estetické, nízké 
sebevědomí, zadýchávání do 
schodů, ostych před lidmi, kteří je 
znali dříve štíhlejší, atd...
 Sešla se bezva parta, která 
se nechce rozloučit, ale hlavně chtějí 
svá kila mít i nadále pod kontrolou.
    Není problém zhubnout, ale 
těžší je váhu si udržet!!! 
 Některé ženy doslova 
udělaly svou proměnu nejen svým 
vypracovaným tělem, ale i svou 
vizáží. A jak to vlastně dopadlo???

    Celkový úbytek za tři měsíce 
byl 103, 60 kg. V průměru na jednu 
osobu to bylo 7, 90 kg, z toho jedna 
kurz nedokončila.
 Chodí mezi námi a jsou pro 
mě živá reklama. Má to pro některé i 
stinné stránky. Manžel na ně žárlí.
 Naopak, v některých 
rodinách se začalo zdravěji vařit a 
nejeden manžel začal hubnout se 
svou manželkou. Mám dojem, že 
ženy vnesly do svých rodin mnoho 
nových nápadů.
 V Bojkovicích dokonce 
hubne celá rodina.
 A závěrem, kdo touží po 
změně nového životního stylu  -   
začínáme v listopadu!!!
 Letos to zkusíme přes 
vánoční svátky.

Zájemci se mohou přihlásit 
u lektorky:

Marty Vlkové
Nivy II.  274
Pozlovice 
telefon:  577 133 623 - večer

Představujeme Vám Supertronic – přístroj měřící elektronickou vodivost 
kůže. Ve vhodně zvolených akupunkturních bodech je schopen zjistit, jak 
mozek (konkrétně jeho podkorová centra) řídí činnost vnitřních orgánů a 
zaznamenává jejich funkční poruchy.

Přístroj Supertronic:
* Pomáhá vyhledat příčiny zdravotních problémů
* Dokáže určit vhodnou kombinaci a dávkování regeneračních
   přípravků
* Odhaluje možné nepříjemné odléčovací reakce
* Vypovídá o stavu energie v meridiánech

Výhodou měření tímto přístrojem je včasné zjištění patologického procesu 
ještě před objevením prvních příznaků.

Tato metoda má nezastupitelnou úlohu v prevenci Vašeho zdraví!

Bližší informace o přístroji a možném měření získáte v Klubech Energy a na 
internetových stránkách www.energy.sk

Marie MacurováZměřte si své zdraví

MACUROVÁ Marie
mirelax@seznam.cz
tel.: 577 132 973
mob.: 737 803 992
Studio Mirelax
ul. Antonína Václavíka 246
763 26 Pozlovice

Měření na objednávku provádí:

CHATAŘI A CHALUPÁŘI!
Majitelé rekreačních domů, statků, privátů, chatek, vinných sklepů s ubytováním apod.

PRONAJMĚTE SVŮJ OBJEKT za účelem rekreačních pobytů
(krátkodobé, převážně sezónní, pobyty našich klientů)

Specializovaná cestovní kancelář s 13letými zkušenostmi v oboru Vám nabízí:
* ZDARMA zařazení objektu do barevného katalogu a na www prezentaci
* velmi zajímavé finanční zhodnocení
* jednoduchá spolupráce

Přidejte se k více než 700 spokojených majitelů!
Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!

CK Régio
Komenského 616
697 01 Kyjov

tel.: 518 611 711
mob.: 775 700 110
e-mail: info@chata.cz

www.chata.cz

mailto:mirelax@seznam.cz
mailto:info@chata.cz


Získejte nyní půjčku, která vám bude vyhovovat po všech stránkách. Zvolte si, kolik chcete půjčit 
v rozmezí od 30 do 200 tisíc, a pak si sami podle svých možností vyberte výši a počet měsíčních 
splátek. Celé vyřízení je skutečně expresní. Schválení půjčky vám sdělíme na počkání a své 
peníze obdržíte do pěti minut od podpisu smlouvy. A navíc - k půjčce nepotřebujete žádného 
ručitele.

Expres
Rychlá půjčka
Navštivte www.exprespujcka.cz

GE život podle vašich představ

Vyberte si splátku,
která vyhovuje vám

GE Money Bank, a.s.
Masarykova 137, Luhačovice
Tel: 577 131 151
Fax: 577 131 131

GE Money Bank, a.s.
Masarykova 137, Luhačovice
Tel: 577 131 151
Fax: 577 131 131

GE Money Bank, a.s.
Masarykova 137, Luhačovice
Tel: 577 131 151
Fax: 577 131 131

placená inzerce



SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel

Druhé čtvrtletí letošního 
roku začínalo prudkým oteplením, 
při kterém museli zasahovat místní 
dobrovolní hasiči, aby zabránili větším 
materiálním škodám na majetku 
spoluobčanů. V polovině března 
jsme vypomáhali zaměstnancům 
obce s přečerpáváním vody na ulici 
A. Václavíka, kde díky zanesení 
propusti pod vozovkou došlo k 
jejímu přelévání a ohrožení níže 
stojícího domu. Zásah tohoto typu 
byl už druhý, jelikož už v polovině 
února došlo k odčerpávání vody a 
ledové tříště z křižovatky ulic Hlavní a 
Ludkovické, která zasáhla i přízemní 
prostory přilehlého rodinného domu.

 V dubnu po oschnutí a 

srovnání plochy v prostoru u Boží 
muky pod Vegou bylo provedeno 
sbírání kamenů a zatravnění 
pozemku. Byli jsme požádáni i o 
pomoc se snesením střechy na farní 
stodole, která byla ve velmi špatném 
stavu. Poté začaly přípravy akcí, 
které se stávají obnovenou tradicí 
naší obce. Stavění a kácení máje 
jsou stále populárnějšími, a  to jak 
díky programu, tak i výbornému 
občerstvení. Sbor dobrovolných 
hasičů se snaží reprezentovat obec 
i po stránce sportovní. V okrskovém 
kole soutěže v požárním sportu, 
které se konalo letos v Biskupcích, 
se družstva dorostenců, žen a 
mužů umístila na výborném druhém 

místě, což pro dospělé kategorie 
znamená postup do okresního kola, 
které proběhne 25.6. ve Velkém 
Ořechově.

 Z dalších akcí, které 
plánujeme v průběhu léta, můžeme 
vybrat účast na několika pohárových 
soutěžích ve Zlínském kraji, 
spolupráci s obcí při pořádání poutě, 
v srpnu zajišťování pořadatelské 
služby na Barum rally a zahájení 
oprav hasičské zbrojnice v rámci 
příprav 100. výročí založení sboru.

Závěrem bychom rádi 
poděkovali panu Jaromíru Kolářovi 
za zakoupení sportovního oblečení  
pro družstvo dorostu.

Fotbal - DOROST... Postup 2005 Radek Owen

Náš dorost Pozlovice se 
konečně po letech čekání dočkal 
kýženého postupu do Okresního 
přeboru. Jak se to vše událo?

Po podzimní části soutěže 
figuroval náš tým na prvním místě 
tabulky, a to bez ztráty jediného 
bodu s devíti vítězstvími a výborným 
skóre 51:6. Na jaře jsme byli plni 
očekávání, zda se podaří tuto 
skvělou příležitost zhodnotit. První 
utkání jsme odehráli na domácím 
hřišti proti, v té době třetímu celku 
tabulky, Biskupicím. Zápas se nám 
nadmíru povedl a vyhráli jsme 7:0.                   
Pak jsme odehráli kvalitní utkání 
v Březůvkách s Provodovem s 
konečným výsledkem 1:4 pro naše 
mužstvo, posléze jsme doma porazili 
Bohuslavice 5:0. Dne 8.května nás 
čekal nejtěžší zápas sezóny, jeli jsme 
obhajovat neporazitelnost na půdu 
druhého Nedašova. Zápas začal 
slibně, když jsme asi po 25 minutách 
vedli 1:0, tento náskok jsme zdárně 
bránili až do 92.minuty, kdy domácí 
tým vyrovnal na konečných 1:1. Byla 
to vůbec první ztráta bodů. Další 
neděli jsme hostili silnou Rokytnici, 
kterou jsme nakonec zdolali 3:2. O 
týden později jsme si s chutí zastříleli 
na Petrůvce - 18:4 byl rekordní 
výsledek sezony. Tímto vítězstvím 
jsme si předčasně zajistili první 
místo v tabulce Okresní soutěže Zlín 
sk. B a tím i postup do Okresního 
přeboru Zlín. Dalším soupeřem byla 
poslední Poteč, jež jsme porazili 10:
0. Předposlední zápas sezóny jsem 
hráli v Šanově. Tento zápas byl 

výjimečný tím, že náš první gól do 
sítě soupeře znamenal jubilejní 100. 
branku v letošním ročníku. Nakonec 
se o ni postaral, po nahrávce Radka 
Papouška, Jiří Coufalík. Konečný 
výsledek zněl pro nás příznivě 1:4. V 
neděli 5. června nás čekala derniéra. 
Do Pozlovic přijel tým Sehradic. Po 
těžkém utkání jsme se nakonec 
radovali z vítězství 3:2.

To byla cesta za postupem 
do Okresního přeboru. Těšíme se 
Vaší přízni i v následujících sezonách 
a doufáme, že na pozlovský fotbal 
nezanevřete. Jménem celého 
družstva dorostu Pozlovice děkuji za 
podporu.

Kádr mužstva: Bača 
Bohuslav, Bartončík Martin, 
Bartončík Ondřej, Bartončík Petr, 
Coufalík Jiří, Coufalík Michal, 
Coufalík Pavel, Coufalík Petr, Čech 
Jan, Čech Michal, Hamouz Lukáš, 
Hart Štěpán, Horňák Miroslav, 
Janota Martin, Jurák Stanislav, Jurák 
Vítězslav, Kovařík Jiří, Martinec Petr, 
Mizera Josef, Papoušek Radek, 

Plšek Vladimír, Žmolík Milan a trenéři 
Bartončík Josef a Pavlacký Vladimír.

Statistika: konečná bilance 
zní pro Pozlovice následovně - 18 
utkání, z toho 17 vítězství, 1 remíza 
a žádná prohra, to vše s celkovým 
skóre 106 vstřelených branek, 17 
obdržených branek. Nejlepším 
střelcem se stal Radek Papoušek 
s 22 brankami ze 17 zápasů, 
následovaný Petrem Bartončíkem se 
17 brankami ze 17 zápasů a třetím 
Lukášem Hamouzem s 13 brankami 
ze 17 zápasů. Za zmínku také stojí 
7 čistých kont, tedy zápasů s nulou, 
pro golmana Michala Coufalíka, na 
tento výkon potřeboval 17 zápasů.

Po této již skončené sezoně 
se tým rozloučí s Bohuslavem Bačou, 
Michalem Coufalíkem, Petrem 
Martincem, který již nastupuje za 
A-tým, a Radkem Papouškem, 
všichni již překročí věkovou hranici 
pro dorosteneckou soutěž.

     Info: http://www.pozlovicefc.wz.cz



Mgr. Jarmila Hájková5. Slet čarodějnic

 V neděli 23. května pořádala Kulturní komise obce Pozlovice 
jednodenní zájezd do slovenských termálních lázní Podhajská.
 Účastníci se sešli brzy ráno, aby po dvouapůlhodinové pohodlné 
cestě přesně v devět /což je otvírací hodina/ byli na místě určení. Tady už si 
užíval každý podle své chuti a přání.
 Teplá voda střídala ještě teplejší - k tomu vynikající zmrzlina nebo 
skvělé halušky  - a pak zase zpět do jednoho ze čtyř bazénů. Jedinou 
„vadičkou na kráse“ bylo uzavření dvou studených bazenů, které byly zatím 
v úpravě před otevřením. Takže děti byly nuceny skotačit mezi dospělými. 
Ale i tento fakt jsme pojali jako pozitivum a pod průhlednou záminkou, že je 
musíme hlídat, jsme „blbli“ s nimi. Zpáteční cesta proběhla opět klidně, a tak 
se všichni můžeme těšit na fakt, že členky tentokrát Červeného kříže, budou 
stejný zájezd pořádat na podzim.
 Předběžné přihlášky jsou možné u p. Hájkové v knihovně.

               Pojeďte také s námi, nebudete litovat!

Návštěva termálních lázní PODHAJSKÁ Mgr. Jarmila Hájková

  30. duben v Pozlovicích:
My Vás tady vítáme, haťapaťa,
už v tom zase lítáme. Od rána 
do noci - už nám není pomoci..
Těmito  slovy  tradiční  písně jsme 
30. dubna v 15.00 zahájily již

5. JUBILEJNÍ SLET 
POZLOVSKÝCH ČARODĚJNIC

 A opět jsme se sešli v 
hojném počtu, abychom oslavili 
tento svátek jara, který už 
znali a uznávali staří Keltové.
Na seřadišti /u hasičárny/ se všechny 
čarodějnice spořádaně seřadily, 
nechaly se zapsat do soutěže 
„O NEJLÍBEZNĚJŠÍ KSICHT“
a zájemci také o „NEJVTIPNĚJI 
HLUČNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK“.
  Už v tomto prvním klání 

bylo jasné,  že vítěz se bude hledat
jen velmi těžce. Vozidla: Pes 
Baskervilský, Silná dvojka, 
Garfíldova střela, Koráb Treperendy 
načervenalé, Bicýkel, Bezhlavý
rytíř.... atd - byla hlučná, 
byla vtipná, byla dokonalá!!!!
Pak jsme vyrazily. První zastávkou 
byl Obecní úřad, kde nám bylo 
uděleno oficiální potvrzení o 
povolení přeletu nad územím
Pozlovic  a poté, co jsme slíbily, 
že se po cestě  nebudeme 
posmívat pomaleji letícím 
pilotům nadzvukových letadel, 

jsme mohly pokračovat přes 
cukrárnu „Anička“ na hlavní sletiště 
/hřiště/, kde vypukla veselá, lehce 
organizovaná, dobrým pitím a 
vynikajícím jídlem podporovaná 

čarodějnická zábava.
 Volba nejvtipnějšího 
dopravního prostředku, vystoupení 
disco slečen z Luhačovic a Pozlovic 
v tradičních krojích ježibab, volba
malíčkých a ještě menších 
„MISSIČEK“ přes větší MISSY až 
po kvalitně dozrálé /některé až 
přezrálé/ MISS dospělé. 1. a 3. místo 
jsme letos udržely v Pozlovicích, 
2.místo letělo do Kotěhůlek. Dále 
následovalo upálení naší kolegyně 
MÁŇI, losování dobrovolných
vstupenek. Letos byly hlavní cenou 
zahraniční zájezd /Podhajská/ 
pro dvě osoby, druhou tuzemský 
zájezd /Rožnov pod Radhoštěm/,
třetí cenou se stalo pohoštění v 
cukrárně  Anička.  Všechna  tato 
zábava byla doprovázena „bezva“ 
hudebním doprovodem našeho 
oblíbeného DJ Zdenka Kaluse.
Veselí trvalo až do pozdních 
večerních hodin a celá akce 
proběhla v duchu letošního motta

„ZANECHME SVÁRŮ A SPORŮ, 
VESELME SE, VYCHUTNÁVEJME 
SI PROBOUZEJÍCÍ PŘÍRODU.“

„A KDO MŮŽE A CHCE 
- AŤ SE VESELÍ S NÁMI,
A KDO NEMŮŽE A NECHCE - AŤ 
NÁM NAŠI RADOST NEKAZÍ.“

 A pozlovské čarodějnice 
Vám všem přejí abyste se 
měli celý rok tak dobře, jak 
nám bylo letošního 30. dubna!
LETU ZDAR!



Klúča nebo Kluča? PhDr. Josef Kolařík, CSc.

 Pravděpodobně si řeknete, 
že si  vymýšlím  problémy tam, kde 
nejsou. Ale věřte, někdy vzniknou,  
než se nadáte. Stačí např. drobná 
čárka ve jméně, abyste před 
důchodem úřadům dokazovali, 
že někde nastala chyba a  jste 
Kolařík a ne Kolářík, jak vás o tom 
přesvědčuje matrikářka, nebo jste 
Masař, nikoliv Masář, Vidlař  a ne 
Vidlář a podobně. Úřední jméno 
někdy matrikář (farář nebo úředník 
na magistrátu) upravil podle vlastní 
představy. Měli jste je v dokladech. 
Tím neúředním vás dodnes oslovují 
spoluobčané. Tak je to někdy i se 
jmény polí. Známe jejich místní 
podobu a  jsme překvapeni, že 
úřední název je odlišný. Názvy 
Díla, Hlinné,  Koryta, Lána, Legera,  
Potůčka, Sítné  znějí  stejně v úřední 
i  nářeční podobě. Najdeme však i  
jména trochu problematická. 

 Staří hospodáři jezdili orat  
na Klúča, svážet obilí  z Klúčů, na 
Klúčoch  se  také sušívalo seno. 
Vědomě píši slova tak, jak  názvy 
vyslovujeme my  - Pozlovjané. Na  
orientačních  mapách v okolí obce 
čtete název Na Klučích. Tož jak je 
to? – ptáte se.

 Zas taková hádanka to není 
a jména polí se často dají vysvětlit  
poměrně jednoduše. Musíme si 
však uvědomit, že pole, pastviska, 
lesy, žleby, kopce pojmenovávali 
naši předkové už před staletími. 
A tyto názvy přetrvávají, příliš se 
nemění. Některé jsou uvedeny již 
při soupisu  poddanského majetku 
v tzv. Tereziánském a později 
Josefovském katastru, tj. v 18. 
století. A od té doby nacházíme 
drobné rozpory v zápisech a užívání  
jmen. Místní lidé uváděli úředníkům 
názvy tak, jak jich užívali, tedy 
v našem zálesáckém nářečí. 
Úředníci byli buď Němci nebo lidé 
se  vzděláním v němčině. Zapsali 

jména buď zkomoleně, nebo je 
upravovali. Psali např. německým 
pravopisem, který neznal délky u 
samohlásek (Dila, Hlinne, Dolni luky),  
hlásku –z- psal jako –s- (Poslovitz, 
Poslowice aj.) atd. Na konci 19. a 
na začátku 20. stol. zase upravovali 
názvy do „úřední“, jako by spisovné 
podoby češtiny. A ubíhající čas se na 
úpravě názvů podepsal též. Lidé  po 
staletích zapomněli, z jakého slova  
a proč pojmenování  vzniklo. Našli 
si  vysvětlení jiné a  přizpůsobili mu  
i bývalé jméno části katastru. Tak je 
tomu i  s jménem Klúča. 

 Obyvatelé vyvozovali původ 
pojmenování  ze slova „klúč“ – klíč. 
Stráň jako by otevírala vstup na 
katastr obce. Přicházíme-li od 
Luhačovic, zvedá se po pravé 
straně Pozlovického potoka. Tato 
myšlenka je chybná a výklad  názvu 
je pozdější a mylný. Budeme-li velice 
ohleduplně přihlížet k historickým 
skutečnostem, obecní katastr ještě 
v prvních desetiletích 20. století 
sahal nejméně až k mostu na 
Jestřabí, dříve dokonce mnohem 
dále. Klíčovým místem vstupu do 
obce nemohlo být údolí mezi tratěmi 
Zásada,  Nivky a Vrška na jedné 
straně a Kluča na druhé straně 
potoka. 

 Klúč – klíč nám jméno 
neobjasnil. Známe však i slova 
„klučit“  a „kučovat“. Obě jsou stará 
a  znamenají „čistit, vysekávat 
mlází, lesní podrost, zbavovat  
paseku  kořenů a pařezů“. (Ještě 
před klučením se užívalo vypalování 
lesa – žďáření; srov. jméno Žďár 
aj.) K čištění se užívalo seker, 
pantoků, i motyky, která se nazývala 
„kučovnica“. Vůbec si nedělejme 
starosti s tím, že v jednom slově 
slyšíme „kluč“ a ve druhém jen „kuč“. 
Kdesi  se nám vytratilo „l“.  To tak 
někdy v nářečí  bývá. Znáte město 
Hluk, ale sami obyvatelé si říkají 

Hučané,  Tlumačov také  v širokém 
okolí nazývali Tumačov, obec Žlutavy 
nazývají Žutavy. Naši pradědečci a 
prababičky zase  někde vynechávali 
-u-  a říkali  sĺp nebo   stĺp,  místo 
dnešního slúp, hlboký místo hluboký, 
stĺkat, slnko místo stlúkat, slunko. I 
nářečí se v průběhu staletí měnilo.

 Dnešní Kluča  vznikla 
po vyklučení vymýceného lesa. 
Dovedeme si docela představit, 
že v prostoru od Lysenkové, přes 
Nivky, Vršky, Zásada,  Oboru až 
ke  Kamenné  byly souvislé lesy, 
které byly vymýceny  jak pro potřeby 
rozšiřující se obce Pozlovice, tak 
později i nově vznikajících lázní.  
Souvislý pás lesního porostu se 
však zřejmě táhl  i od Jestřabí přes 
Kluča, Křapodola a Díla a Legera,  na 
kterých už patrně byla zemědělská 
půda.  Za říčkou Šťávnicí byly 
pochopitelně hory -  Obětová atd. 
Byly však i na pozlovské straně 
(Bravce, Pláňavka), patrně byl les i 
Na Potůčkách, Zániví, V Korytech, 
Na Záchrastí. A lesy samozřejmě 
pokrývaly i  Horní, Dolní Dlúhé a 
Oblések. 

 Podoba katastru se změnila. 
Tam, kde jsme my, sedmdesátníci a 
starší, ještě pásli krávy a kozy, kde 
se oralo a selo, tam jsou dnes jednak 
léčebné domy, hotely nebo chatové 
oblasti (Nivka, Záchrastí, Křapodola), 
jednak  nové rodinné domy (Nivy, 
Lána, humna od Řetechova a 
Podhradí aj.). Dnes již nikdo neklučí 
stráně a paseky pilou, sekerou a 
motykou. Hrubou práci  provedou 
motorové pily, bagry a buldozery, 
proto se na slovo téměř zapomnělo. 
Zůstala na ně památka – název  části 
pozlovském katastru. Užíváme názvu  
(ty)  Kluča  se zakončením  písmene 
„a“  jako u jmen Díla, Lána, Pláňavka, 
Stupka,  Vrška,  Zásada,  ba i (ty) 
Horní, Dolní Lúka.

Sběr starého papíru Mgr. Renata Řásná

 Dne 27. 4. 2005 uspořádala Základní škola     
Pozlovice sběr starého papíru.

 Celkem bylo nasbíráno (kg):

 
 Dětem k jejich výkonu gratulujeme a také děku-
jeme rodičům za aktivní pomoc při této akci.

noviny       časopisy     karton     netříděný    celkem
3.581,1     4.731,59     359,52    3.325,23     11.997,94

1. místo - Hrbáč Adam, 5. třída                       566 kg
2. místo - Šůstek Jan, 1. třída                         504 kg
3. místo - Procházková Jolana, 2. třída          440 kg
4. místo – Hájková Tereza, 4. třída                 402 kg
5. místo – Podškubková Michaela, 4. třída     397 kg

Nejlepší žáci:



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

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

24. 6. 2005 - Zahradní slavnost
         - pořádá MŠ Pozlovice

25. 6. 2005 - Okresní kolo
         hasičské soutěže
         ve Velkém Ořechově
       - účast SDH Pozlovice

17. 9. 2005 - 31. Pozimní rybářské
   závody mládeže
   „O putovní pohár starostky
   Obce Pozlovice“

13. - 14. 8. 2005
     - závod minikár - Hlinné

24. 7. 2005 - Pozlovická pouť
         a svěcení sochy
         sv. J. Nepomuckého

26. 6. 2005 - Pěší pouť k Panně
         Marii Provodovské

 Radní si marně lámali hlavy, 
jak pojmenovat ulici odbočující z ul. 
A. Václavíka na Nivkách. Nivky?  
Tento návrh byl ihned zamítnut 
s tím, že už máme „přenivováno“.  
A protože víc hlav – víc nápadů, 
rada obce  vyhlašuje soutěž o 
nejvhodnější pojmenování nově 
vzniklé ulice.
 Vaše návrhy doručte na OÚ 
Pozlovice do 31. 7. 2005.
 Vítězný návrh bude 
odměněn částkou 500,- Kč. Rada 
obce si vyhrazuje právo soutěž 
zrušit v případě, že z podaných 
návrhů nebude vyhodnocen 
žádný jako vhodný ke schválení 
zastupitelstvem.

Soutěž - název ulice Ing. Olga Tkáčová

sportovní areál

ul. L. Janáčka

?

ul
. A

. V
ác
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2005:
Břetislav Václavík Podhradská 76  70 let
Zora Knopová  Leoše Janáčka 121 75 let
Marie Macháčková Nivy 225  75 let
Zdenka Sotolářová Leoše Janáčka 291 75 let
Marie Šuláková Na Drahách 170 75 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54  82 let
Otílie Bětíková  Hlavní 91  83 let
Jarmila Hrubošová Za Potokem 237 83 let
Marta Bětíková  Pod Větrníkem 29 84 let
František Matulík Pod Větrníkem 98 84 let
Aloisie Matulíková Hlavní 94  84 let
Miroslav Talaš  Za Potokem 7  85 let
Františka Tomášková Nivy I. 252  85 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 86 let
Františka Kubáčková Pod Větrníkem 60 90 let 
JUDr. Jan Haluza A. Václavíka 232 91 let
Marie Mikulcová Hlavní 62  91 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky:
Blanka Máčalíková a Roman Hajda   Leoše Janáčka č. 296
Petra Ulrichová a Pavel Poncza         Hlavní 40
Marcela Krajčová a Roman Šabo       Nivy I. 257
Olga Janíková a Josef Bobek             Leoše Janáčka č. 200
Jan Rafaj a Eva Roubalíková         Nivy III. 352
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Vítáme mezi námi nové „občánky“:
Helena Koudelková  Leoše Janáčka 165
Šimon Švadleňák  Nivy I. 253
Filip Hajda   Leoše Janáčka 296
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili:
Zdeňka Hanáková      Ludkovická 1  91 let
Jindřiška Novotná      A. Václavíka 116    83 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Společenská kronika Bc. Bronislava Coufalíková

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím na Obecní úřad Pozlovice.

18. - 21. 8. 2005
    - Barum rally Zlín

10. - 11. 9. 2005
    - 58. Podzimní rybářské
    závody Města Luhačovice


