
Pozlovský

OBÈASNÍK

Vážení občané,

máme za sebou léto, jaké mnozí z nás nepamatují. Prý takové bylo naposled před 18 lety. Ti                     
z Vás, kteří si naplánovali opravy střech svých domů, určitě strávili při pohledu na trvale zataženou oblohu a 
neustávající proudy vody nejednu bezesnou noc v obavách - jak to dopadne? Stejnou otázkou se zabývali 
majitelé hotelů, penzionů i privátů při očekávání příjezdu rekreantů a výletníků. I správce obecního rozpočtu 
znepokojeně sledoval vývoj položek 1342 - poplatek za rekreační a lázeňský pobyt. Vytrvalý déšť, teploty 
pod dlouhodobým normálem a přehrada plná sinic již od května cestovnímu ruchu nepřály. Při pohledu 
na hospodářské výsledky budeme konstatovat, že se nám nepodařilo naplnit naše plány. Zkusme však na 
naši situaci pohlédnout v širších souvislostech. Katastrofi cké povodně a sesuvy v mnoha částech Evropy, 
teroristické útoky v Londýně, spousty letadel, které nedolétly do cíle, hurikán na jihu Ameriky… A pak si člověk 
uvědomí - vždyť my jsme dopadli dobře! Na zahradách sklízíme bohatou úrodu, období dešťů vystřídaly 
krásné, slunečné podzimní dny. 

Přes všechny nástrahy přírody je však nyní nezbytné vyhodnotit důvody dalšího poklesu návštěvnosti 
a usilovat o změnu tohoto trendu. Centroprojekt Zlín a. s. dokončuje pro odbor životního prostředí Zlínského 
kraje vyhodnocení vzorků vody přitékajících do přehrady. Podle výsledků bude Zlínským krajem rozhodnuto 
o dalším postupu s cílem zajistit v přehradě kvalitní vodu pro koupání. Souběžně s koncepcí čištění vody v 
přehradě připravujeme akvapark. Řada z Vás si klade otázky: „Proč, když máme rozbité či chybějící chodníky? 
Proč na Luhačovském břehu přehrady? Proč za ty peníze nevyčistit vodu v přehradě?“ Kvalitní chodníky 
jsou nesporně nutností, avšak kvůli nim turisté nepřijedou. Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 
zastupitelé považují za prioritu z důvodu udržení zaměstnanosti. Na Luhačovském břehu přehrady je již 
vybudována značná část infrastruktury pro rekreační areál nezbytná - inženýrské sítě, parkoviště, přístupové 
komunikace, objekt střelnice. Obec vlastní v tomto místě pozemky, které jsou dopravně dostupné z širokého 
okolí - Luhačovice, Zlín, Slavičín, Vizovice, aniž by provozem byla zatížena obec. Na Pozlovické straně 
bychom to měli blíž, ale s motorizovanými návštěvníky z okolí musíme počítat i z důvodů ekonomických. 
Akvaparky se dnes staví na plážích těch nejčistších moří. Taky si kladu otázku - proč? Dnešní člověk chce 
mít možnost volby a koupání v bazénech je všeobecným trendem ve využití volného času. Proto se přípravou 
této stavby společně s iniciováním jednání ve věci čistoty vody v přehradě zabýváme.

Přeji Vám všem klidný, krásně zbarvený a slunečný podzim. 

         Ing. Olga Tkáčová
                 starostka

podzim 2005



Z průběhu investičních akcí v Pozlovicích Ing. Olga Tkáčová

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!

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:

 Lesy ČR i v letošním roce 
pokračují v úpravách Pozlovického 
potoka. Část nad mostem k 
Podhradí bude dokončena k 
30.11.2005, náklady byly vyčísleny 
ve výši 1,5 mil Kč. Dodavatelem této 
akce je firma Instav Ostrava, která 
se rovněž podílela na vybudování 
záchytných žlabů na komunikaci 
pod Větrníkem. Část prací na této 
akci byla provedena zaměstnanci 
Obce Pozlovice. Poslední průtrž 
nám ukázala, že provedené úpravy 
vyřešily dlouhodobý problém 
znečišťování komunikace k 
Podhradí nánosem bahna a kamení. 
V letošním roce ještě bude upraven 
tok podél hřiště. 
 V letošním rozpočtu je 
naplánována realizace rozšíření 
veřejného osvětlení ve dvou úsecích 
- v lokalitě Lipska a v ul. A. Václavíka, 
kde má být společně s veřejným 
osvětlením položen i kabel NN. V ul. 
A. Václavíka probíhá ve spolupráci 
s firmou E-ON výběr dodavatele, 
v lokalitě Lipska je dokončena 
projektová dokumentace, probíhá 
vypořádání majetkoprávních vztahů 
k dotčeným pozemkům a obstarání 
stavebního povolení.
 Mikroregion Luhačovské 
Zálesí ve spolupráci s Atelierem 
I+M pokračují v přípravě 2. vydání 
knihy Luhačovské Zálesí. Probíhají 
korektury a uvedení knihy na trh je 
plánováno koncem listopadu. Cena 
knihy je díky podpoře poskytnuté 
Zlínským kraje 930,- Kč.
 K 30.6.2005 byl dokončen 
informační systém a označení 
autobusových  zastávek.

Již několikrát byly nové značky 
cílem vandalů. Pokud budete svědky 
jakéhokoliv poško- zování obecního 
majetku, můžete anonymně údaje o 
pachateli oznámit Policii ČR nebo na 
Obecní úřad v Pozlovicích. Opravy 
musíme hradit z obecního rozpočtu 
- peněz nás všech!
 Socha sv. Jana Nepomuc- 
kého se po zimě strávené v ateliéru 
restaurátora p. Jana Leitgeba v 
Blansku vrátila do centra obce, 
téměř na původní místo. Slavnostní 
svěcení proběhlo při pouti ke 
sv. Anně v neděli 24. července. 
Restaurátorské práce a vybudování 
nového základu si vyžádaly částku 
ve výši 242 500,- Kč, z toho 
100 000,- Kč bylo poskytnuto z 
fondu kultury Zlínského kraje.

 Největší investice letošního 
roku „Víceúčelové hřiště u MŠ“ 
bylo předáno do užívání TJ Sokol 
Pozlovice. Slavnostní otevření s 
bohatým programem proběhlo 9. 
září. Hřiště slouží k výuce tělesné 
výchovy žáků základní i mateřské 
školy, členům TJ Sokol Pozlovice i 
dalším složkám. Ve volných hodinách 
je hřiště půjčováno zájemcům z 
řad veřejnosti i návštěvníků obce. 

Nájemné bylo stanoveno ve výši 
120,- Kč/hod., občané trvale 
bydlící v Pozlovicích mají slevu 50 
%. Přihlášky u správce - p. Josefa 
Mikulce mladšího, Pozlovice 176, 
telefon 723 516 810 v době 9:00 
- 11:30 a 15:00 - 18:00 hod. 
 Další dokončenou investicí 
je komunikace v ul. Široká. 
projektová dokumentace byla 
vypracována v červenci 2002. K 
výstavbě komunikace byly použity 
vybroušené vrstvy asfaltobetonu 
z hřiště, což podstatně snížilo 
náklady na realizaci této akce. 
V letošním roce byla taky 
provedena II. etapa opravy komu- 
nikace Ludkovická, kde souvislý 
asfaltový nátěr v rozsahu 6 500 
m2 podstatně omezí tvorbu 
výtluků, rozšiřování trhlin a celkově 
prodlouží životnost komunikace. 
V ul. Dražka a Řetechovská byly 
opravy komunikací provedeny v 
rámci reklamace prací provedených 
v loňském roce. 
 Úpravy centra obce 
budou zahájeny v nejbližších 
dnech. Prozatím probíhá rozšíření 
plynovodu v dl. 74,5 m, následovat 
budou přeložky VO, kabelizace NN 
a úpravy kanalizace. Dodavatelem 
celé akce je firma STRABAG a. s. 
Investice  ve výši 6 033 085,- Kč 
bez DPH je podpořena částkou 
ve výši 117 400 eur z programu 
PHARE 2003. Nad rámec této 
částky bude ŘSZK hradit úpravy 
silnice č. III/4922 a povrchy 
autobusových zastávek ve výši 
890 984 Kč bez DPH. Dokončení 
úprav je plánováno do 30.6.2006.

Bližší informace o přístroji a možném měření získáte ve studiu Mirelax.

Mgr. Slovák, radní ZK stříhá pásku



Počítač v naší mateřské škole

 Počítač, k počítači, 
s počítačem… Ozývají se dětské 
hlásky v naší mateřské škole. I u nás 
se začal ve třídě „motýlků“ využívat 
nový moderní počítač, vestavěný do 
příjemně vypadajícího barevného 
panelu. Děti tak získaly krásný 
dárek, ze kterého byly nadšené a 
dostaly také možnost seznámit se a 
manipulovat s moderní technikou již 
v předškolním věku.
 Počítač nám umožnil rozvíjet 
a zdokonalovat poznatky dětí novou 
formou vzdělávání. Využíváme jej 
především jako doplněk k výukovým 
tématům. Možnost seznámit se 
s počítačem mají tak i děti, které 
doma počítač nemají.

 Podle odborníků program 
výrazně pomáhá připravenosti dětí 
na první třídu ZŠ, zlepšuje koordinaci 
očí a rukou, rozvíjí paměť, logické 
myšlení, pohotovost a samostatnost 
dětí. Formou her, které jsou 
přizpůsobeny věku dětí, mají malí 
předškoláci možnost rozvíjet své 
schopnosti od manipulace s „myší“, 
k plnění úkolů, které počítač zadává: 
dotváření a skládání obrázků, 
vytváření map, hledání cest, hledání 
rozdílů mezi obrázky, seznamování 
s číselnou řadou, cvičení se 
v posloupnosti děje a další.
 Obrázkové zpracování 
grafiky je vtipné, doplněné humornými 
a povzbudivými poznámkami 

Daniela Linhartová

počítačových postaviček.
 Pozlovské předškoláky 
počítač velmi  zaujal, mnozí ho 
ovládají dokonale. Je v provozu 
denně, střídají se u něho dvojice dětí 
za přítomnosti učitelky a vždy mají 
několik „diváků“ kolem sebe. Učitelky 
dbají na to, aby malí počítačoví 
nadšenci neseděli před monitorem 
déle než dvacet minut.
 Počítač byl pořízen v rámci 
společného programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a 
firmy IBM.
 Díky tomuto projektu byla 
i naše mateřská škola vybavena 
počítačem KID SMART. Děkujeme 
jim za to.

Děti a učitelky MŠ

Vesele do školy, vesele ze 
školy, vesele všichni jdeme do práce 
každý den. Bylo napsáno na tabuli 
při slavnostním zahájení šk. roku 
2005/2006. Školní rok byl zahájen 
paní ředitelkou a děti i zaměstnance 
ve škole přivítala nejen ona, ale i 
paní starostka Ing. Olga Tkáčová a 
pan farář Hubert Wojcik. Do školy 
nastoupilo let. rok 91 žáků – 40 
děvčat a 51 chlapců. S radostí jsme 
přivítali nové žáky 1. tř – 16 dětí, 
11 chlapců a 5 děvčat, kteří si na 
památku odnesli na tento svůj první  
den knihu a upomínkový sešit. Přišel 
mezi nás do 2.tř. nový žák Martin 
Milton, věřím že mu i prvňáčkům 
se bude v naší škole líbit a budou 
do ní s radostí  každý den chodit a 
získávat nové vědomosti, ale také 
nacházet nové kamarády a hodné 
učitele. 

Změna nastala i 
v personálním obsazení školy. Na 
konci roku odešla paní učitelka 
Mgr. Jana Ovesná, které za práci 
na naší škole děkujeme a věříme, 
že na novém pracovišti bude 
úspěšná a spokojená. Od září byli 
přijati nový pedagogové – pí. Uč. 
Blanka Hořáková, která bude učit 
svou vystudovanou specializaci 
AJ a Kristýna Janíčková, která 
bude vyučovat NJ. Věřím, že cizí 
jazyky budou na naší škole kvalitně 
a odborně odučeny a děti své 
vědomosti v životě plně zúročí. 
Doufám, že naším novým kolegyním 
se bude ve škole dobře učit a svou 

práci budou vykonávat nejen se 
zájmem, ale že si je brzy oblíbí i děti 
a budou je mít rády, tak jako ostatní 
prac. školy. Organizace výuky 
letošního školního roku :

      • 1. třída Mgr. O. Filipovičová
      • 2. třída Blanka Hořáková
      • 3. třída Mgr. Hana Skovajsová
       • 4. třída Mgr. Marta Bílová
       • 5. třída Mgr. Renáta Řásná

Ve škole bude vyučován nepovinný 
předmět náboženství 4 hodiny týdně 
vždy v pátek 1. + 2. třída, 3. třída, 4. 
třída, 5. třída – vyučovat bude pan 
farář Hubert Wojcik a pan kaplan 
Robert Pokryčka. Ve škole bylo 
zřízeno detašované pracoviště ZUŠ 
v Luhačovicích – výuka na klavír. 
Během měsíce září bude ve škole 
vyvěšena na nástěnce nabídka 
mimoškolních aktivit žáků – kroužků 
v DDM v Luhačovicích aj. Prostory 
naší školy využívá k výcviku hry 
na saxofon Dívčí saxofonový 
orchestr. Těší mě, že téměř všichni 
žáci tohoto souboru jsou žáky 
naší školy a tak úspěšně při svých 
domácích i zahraničních koncertech 
reprezentují i naši školu. I letošní rok 
budou děti navštěvovat divadelní 
představení ve Zlíně – tam budou 
v odpoledních hodinách odjíždět pod 
vedením pí. učitelky Renáty Řásné. 
Akce se opakuje pro velký zájem 
z minulých let. Škola nabídne dětem 
v rámci výuky i různé jiné kulturní i 
sportovní akce. Opět bude fungovat 
počítačová učebna, kde během 

měsíce září bude vyřešeno její 
nové napojení a žáci tak jako v loni 
budou moci po vyučování i během 
výuky získávat vědomosti i poznatky 
pomocí této nové techniky.
Při škole jsou otevřeny dvě 
oddělení školní družiny. Ranní 
provoz začíná v 6 hodin a končit 
bude v 15:30 hodin. Letošní rok 
se k nám na školu po mateřské 
dovolené vrátila pí. vychovatelka 
Lenka Bednaříková, tak věřím, že 
společně s pí. vychovatelkou Ivanou 
Dědkovou vytvoří dětem příjemný 
pobyt. Ve škole též funguje školní 
kuchyně a je možnost každodenního 
stravování. V tomto školním roce 
má být zvolena Školská rada.Volby 
proběhnou během podzimu. Všem 
svým zaměstnancům i žákům přeji 
pěkný, úspěšný a ve zdraví prožitý 
školní rok.

Mgr. Oldřiška FilipovičováNový školní rok

* Nové paní učitelky



Patálie se jménem Josef Kolařík

Máme povinně vyměnit 
občanské a řidičské průkazy a 
pasy. Připomnělo mi to jednu vlastní 
zkušenost.

V r. 1984 jsem musel vyměnit 
občanský průkaz. K vystavení  
nového jsem doložil křestní a rodný 
list. Zažádal jsem o kopii na matrice 
MěÚ v Luhačovicích. Byla hotova 
za 10 minut a za poplatek 5 Kčs. 
Přečetl jsem si však, že se jmenuji 
Kolářík. Ukázal jsem matrikářce 
dožívající průkaz se jménem Kolařík  
a přáním, aby ten „překlep“ opravila. 
Ukázala mi rodnou matriku, kde 
jsem byl zapsán s -á-. A začal 
osmiměsíční maraton po úřadech. 

Máš průšvih, řekl mi přítel 
právník. Žil jsi  50 let pod cizím 
jménem. Neplatí ti žádné 
vysvědčení, nemáš maturitu, neplatí 
tvoje tituly. Žiješ v manželství 
pod cizím jménem a  bereš  
neoprávněně přídavky na děti. A 
neodpustil si ironocky: Jsou to tvoje 
děti, když mají jiné příjmení? Muž se 
starým průkazem celý život dělal a 
nedostane důchod, protože vlastně  
neexistuje. Ty dostaneš důchod za 
10 let mezi 50. – 60. rokem věku. 
Potom dodal: Nic se nejí horké, 
zjistíme původ i příčinu omylu. 

Příčina byla prostá. Matriky 
ode dávna vedly farní úřady. Starší 
pozlovičtí faráři  zapsali do matriky  
vžité jméno - Kolářík. Tím byl zapsán 
ještě otec.   Když však kněz v době 

sňatku rodičů a našeho narození 
vypisoval oddací list rodičům a rodné 
listy nám, dětem, vepsal příjmení 
Kolařík.  Matrikářka se po 50 letech 
musela řídit zápisem v matrice. 
Začalo úřadování. Musel jsem 
písemně požádat o změnu jména 
z Kolářík na Kolařík  O povolení jsem 
žádal MěstNV v místě bydliště. Ten 
musel požádat o schválení MěstNV 
v Luhačovicích, kde byla i matrika 
Pozlovic. Čas ubíhal od jednoho 
zasedání komise ke druhému. Až 
bylo vše schváleno, provedl se 
úřední výmaz starého jména a zápis 
nového v matrice rodné i v matrice 
místa trvalého bydliště. Jsem tedy  
opět tím, kým jsem vždy byl. Dostal 
jsem staronový křestní list a odchod 
do důchodu prošel snadněji než  
reklamace vadného přístroje. 

Proč to všechno píši? Podobná 
úskalí se mohou vyskytnout i při 
neuhlídání zápisu jmen Bednářík 
– Bednařík, Štěpaník – Štěpáník 
– Ščepáník, ale také u jmen Dostál 
– Dostal,  Báča – Bača, případně 
u jmen Vysúdil- Vysůdil – Vysoudil, 
atd., i když všichni pozlovičtí, 
řetechovští nebo podhradští 
„Cúfalíci“ mají úřední příjmení 
Coufalík. Vždycky však nejde jen o 
krátkou nebo dlouhou hlásku. Sami 
jste už  četli i jména Mynář – Minář 
(Minařík), ale také např. Gazda 
– Kazda (Gazdík), Kavka – Kafka,  
atd. Při psaní jmen totiž neplatí 

pravopisná pravidla. Ale stačí malé 
přehlédnutí úředních dokumentů 
a máme nečekaný problém. Starší 
lidé někdy nemají původní doklady 
(hodně se jich ztratilo) a zápisy 
v matrice, rodném nebo oddacím 
listě z dřívější doby se mohou v  
(důležitých) drobnostech lišit. Je 
dobré, když si doklady prohlédneme 
předem.

Vzpomínám si v souvislosti se 
záměnou písmen na jednu příhodu 
ze starší doby. Nikita Chruščov měl 
na kterémsi sjezdu KSČ řeč delší 
než je obvyklá zdravice. Když mu 
k řečnickému pultu přinesli sklenici 
vody, ptal se: „Vodka?“ Dostal 
odpověď: „Ne, voda“. Usmál se 
a řekl: „Odna bukva – i kakaja 
raznica!“ (jedno písmenko – a jaký 
vyjadřuje rozdíl).

Jedno písmenko (jedna hláska) 
může skutečně vyjádřit rozdíl. Tak 
se snadno  změní lípa  na pípa, les 
– pes – ves atd. I ten počítač mne 
zlobí, když mi  stále vnucuje místo 
jména Pozlovice  název Kozlovice 
nebo místo příjmení Tinka mi 
vnucuje jméno Trnka. 

O tom, jak  lze změnou písmenka 
změnit slovo (nebo vlastní jméno), 
jsme si napsali. Někdy si možná 
povíme, jak důležité je napsat 
správně čárku ve větě. My starší 
pamatujeme, že to kdysi dokonce 
rozhodovalo o životě a smrti vězňů, 
kteří se dostali do rukou gestapa.

Podhradská - Vystrkov Petr Semela

 Mám návrh na změnu 
názvu ulice PODHRADSKÁ. Tak 
mne napadlo, jestli by se nemohla 
jmenovat VYSTRKOV. Nemyslím to 
jen z legrace, mám k tomu když ne 
pádné, tak určitě rozumné důvody. 
Některé bych touto cestou vysvětlil: 
Dlouholetý problém - ul. je hlavní 
spojnice s Podhradím a dodnes tam 
není zbudovaný chodník. Chodí zde 
lidé do školy, do práce, na procházky 
nebo do kostela. Divím se, že se zde 
za ta léta, co o zbudování chodníku 
usilujeme nestala žádná nehoda, 
frekvence je stále větší. Veřejné 
osvětlení - je to snad jediné místo ve 
vesnici, kde jsou osvětlovací tělesa 
ještě z doby, kdy se toto budovalo. 
Strouhy na odvod dešťové vody 
jsou zbytečné v tomto stavu. Jedna 
začíná až u našeho domu a teče v ní 

voda jen díky tomu, že tam je odvod 
mého okapu. Na druhé straně je jen 
jakýsi žlábek věčně zanesený, takže 
voda neustále teče na silnici. Práci, 
kterou OÚ odvedl u cesty k Větrníku, 
pokládám za něco, co stálo dost 
peněz z našich kapes, ale nikdo 
to nepromyslel, jestli má význam. 
Potok se reguluje pouze tam, kam 
je vidět z mostu. Když je nějaká 
akce ve vesnici, pracovníci končí 
s úklidem pod zrcadlem u hospody 
U KRAJČŮ. OÚ žádá občany, aby 
uklidili po zimě vozovku od posypu 
na hromádky, obecní pracovníci to 
odvezou. Odvezli, ale až na mou 
telefonickou urgenci, protože jsem 
se nemohl dívat, jak hromádka 
začíná mizet pod psími exkrementy. 
Netvrdím, že OÚ nic nedělá pro 
občany a že všechny tyto problémy 

jsou v jeho kompetenci, ale jistě 
můžu iniciovat nějaké jednání na 
určitých místech. Rád sleduji na 
infokanále, co vše se v naší obci 
chystá. Jsem rád, když vidím, 
jak se zbuduje mini parkoviště u 
školy za několik 10 tisíc, rád vidím 
chodník na LIPSKÁCH, po kterém 
nikdo nechodí, krásné osvětlení 
k přehradě, kde v létě je dlouho 
světlo a v zimě tam chodí pár lidí. 
Krásnou zámkovou dlažbu na 
hřbitově, kde chodníky mezi hroby 
(ty dlážděné) jsou asi jen proto, aby 
v zimě sníh mohl někdo nahrnout 
na naše hroby a tím je ničil. Ale to 
již odbočuji, vracím se ke svému 
návrhu. Vždyť bude asi levnější než 
realizovat některé moje stesky raději 
nechat vše při starém a přejmenovat 
ulici.



Sběr PET lahví Václav Sedlář, místostarosta

Ing. Olga TkáčováVyjádření k článku Podhradská - Vystrkov

Vážení občané,
již delší dobu Obec Pozlovice 
provozuje sběr PET lahví formou 
pytlového svozu od domů. Co se 
dál s těmito láhvemi děje? Doposud 
byly odváženy v pytlích, tak jak byly 
sesbírány.  Nyní jsme se rozhodli, že 
je vytřídíme podle barev, slisujeme 
a pokusíme se je prodat jako 
druhotnou surovinu. Láhve se již 
dříve takto zpracovávali ve sběrném 
dvoře po doručení občanem, ale 
další odběr byl bezplatný (mimo 
kompenzace Eko-komu). Pokud se 
nám podaří vytříděné a slisované 
PET láhve dobře zpeněžit, mohlo by 
to přispět k tomu, aby se v budoucnu 
nemusel zvyšovat poplatek za 
likvidaci komunálních odpadů. Jinak 
se samozřejmě veškeré náklady 
s likvidací odpadů neustále zvyšují 
(např. pohonné hmoty).

     Při třídění PET lahví vzniká 
problém, že do pytlů pro tyto láhve  
určených, někteří „neukáznění“ 
vkládají i jiný plastový či další 
odpad, který tam zásadně nepatří! 

Proto v budoucnu zavedeme pytle 
průhledné a občanovi, který do něj 
vloží něco jiného než PET láhve, 
tento odpad nebude odvezen. 

Dále Vás žádáme, abyste 
PET láhev pouze sešlápli, vypustili 
z ní vzduch a takto ji uzavřeli. 

Mačkání PET lahví „do harmoniky“ 
není vhodné, protože tyto se 
pak špatně lisují do bloků (kolem 
takové „harmoniky“ zůstává hodně 
volného prostoru).

Do budoucna též uva- 
žujeme i o sběru Tetra-packových 
krabic.

 Každý občan najde ve 
svém nejbližším okolí celou řadu 
nedostatků, které denně vnímá jako 
problém k okamžitému řešení.

 Rozpočet obce bohužel 
umožňuje každoročně řešit pouze 
část těchto problémů a věřte, že 
při sestavování rozpočtu je nejtěžší 
rozhodování právě o tom, které 
investice zařadit k realizaci, které 
posunout na roky další.

 Rada obce při návrhu akcí 
k realizaci hodnotí několik kriterií. V 
prvé řadě jsou zařazeny k realizaci 
investice, které je možné částečně 
hradit z dotací - což jsou v letošním 
roce např. úpravy centra obce 
(117 440 eur hrazeno z programu 
Phare, 890 000,- Kč z rozpočtu 
Ředitelství silnic Zlínského kraje), 
víceúčelové hřiště (1 mil. Kč z MŠMT, 
500 tis. Kč Zlínský kraj), internetizace 
(dotace 790 tis. Kč), restaurování 
sochy sv. J. Nepomuckého (100 tis. 
Kč z fondu kultury Zlínského kraje), 
oprava komunikace Ludkovická 

(157 tis. Zlínský kraj), informační 
systém (133 tis. MMR). Dále je 
realizována vybavenost tam, kde 
není doposud žádná - jak je tomu 
v ul. Antonína Václavíka, kde v 
souběhu s rozšířením vedení sítě 
NN přikládáme veřejné osvětlení, jak 
je tomu v lokalitě Široká, kde místní 
komunikace díky použití materiálu 
vybroušeného z plochy hřiště byla 
pořízena minimálními náklady. Dále 
rada obce považuje za nezbytné 
realizovat investice, od kterých lze 
očekávat rozvoj obce a zejména 
vytvoření nových pracovních míst, 
jak je tomu v případě projektu 
akvaparku, který je ve výši 546 tis. 
Kč hrazen z dotací.

 Bohužel při úklidu obce 
nemůžeme být ihned všude… Ani 
na hřbitově neuhrnujeme sníh s 
úmyslem ničit hroby. Bude snad lepší 
sníh ze hřbitova vyvážet, či nechat ho 
na chodnících?... Stejně tak úpravy 
pod Větrníkem v dnešní podobě 
zajistí řízený odtok přívalových vod 
do potoka a nebude nutné řešit 

čištění vozovky od naplavenin… 
Chodník na Lipska ocenili Ti, kteří 
museli k autobusové zastávce 
docházet po krajnici silnice ještě 
více frekventované, než je ta k 
Podhradí… A miniparkoviště u 
školy?  Při tomto rozhodování měli 
zastupitelé na mysli bezpečnost, 
tentokrát zejména dětí. Přes auta 
parkující na vozovce byl opravdu 
špatný rozhled. Výkup 58 m2 
pozemku za 18 470,- Kč a práce 
provedené zaměstnanci obce 
(zpevnění drtí) jsou podle mého 
názoru přiměřenými náklady ke 
zlepšení dopravní situace v centru 
obce…

 Chápu Vaši nespokojenost 
a snahu změnit věci ve Vašem 
nejbližším okolí k lepšímu. Postup 
členů rady i zastupitelstva obce je 
však vždy kompromisem, činěným 
podle svědomí každého z nich. 
Dosavadní činy současného 
zastupitelstva si dovolím hodnotit 
jako kroky směřující k tomu, 
abychom na Vystrkov nemuseli 
brzy přejmenovat Pozlovice.           

Označení PET lahví

Děkujeme touto cestou všem, kteří se snažíte zodpovědně třídit 
všechny odpady a udržovat čistotu v obci. 



SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel SDH

Rezidence seniorů Luhačovice, tel.: 577 132 448

 Tak jako každý rok i letošní 
léto bylo pro hasiče hlavně prověrkou 
fyzické kondice a připravenosti členů 
k vyhlášenému poplachu. Na začátku 
června jsme se zúčastnili 1. kola 
v požárním sportu, které letošní rok 
pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
z Biskupic. Náš sbor opět nezklamal 
a všechna družstva nakonec skončila 
na druhých místech, i když mužům 
chybělo ke zlaté pozici pouze půl 
vteřiny. V druhém kole se neztratilo 
družstvo žen, které v konkurenci 
11 sborů z celého okresu, obsadilo 
pěkné páté místo. 
 Největší akcí tohoto léta byla 
soutěž mladých hasičů „O pohár 
starostky obce Pozlovice“, letos 
konaná na hřišti pod hotelem Vega. 
Za účasti týmů ze širokého okolí 
a s podporou přihlížejících diváků 
se do soupeření pustili naši nejmenší. 
Ti ve vedru nakonec obsadili 1. 
místo. Na závěr předvedli své umění 

dorostenci, kteří nás reprezentují 
i na soutěžích započítávaných do 
Zlínské ligy. 

Těsně před prázdninami se 
uskutečnila na hasičské zbrojnici 
schůze výboru se členy rady obce, 
na které se řešily otázky týkající se 
především příprav na oslavu 100 
let od založení SDH Pozlovice. 
Postupně začínají celkové opravy 
zbrojnice.

V půli srpna byl vyhlášen 
operačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru ve Zlíně poplach 
k výjezdu zásahového družstva do 
obce Polichno k požáru lesa. Tento 
byl po příjezdu na místo zásahu 
označen za námětové cvičení ke 
zjištění akceschopnosti jednotky. 
Vzhledem ke vzdálenosti a špatně 
sjízdnému terénu k místu zásahu 
byl výjezd označen za velmi dobrý 
a ukázalo se, že jsme schopni 
v krátkém čase zasáhnout i v jiné 

obci. Za čtrnáct dní poté jsme byli 
zavoláni velitelem sboru Kladná Žilín 
spolu s velitelem okrsku, abychom 
pomohli s dalšími sbory při dálkové 
dopravě vody do okrajové části obce 
k simulovanému požáru. I tady jsme 
se ukázali ve velmi dobrém světle, 
přičemž žádný hasič do poslední 
chvíle nevěděl, že jde pouze o 
cvičení.

Vzhledem k průběhu tohoto 
léta můžeme být rádi, že naši obec 
nepostihl žádný požár ani záplavy.

 Máte za sebou kus prožitého 
života, z velké části naplněného 
prací,  která Vám umožnila získat 
prostředky na realizaci Vašich 
představ, které Vám letěly hlavou, 
když jste se zasnili u věty „Až budu 
v důchodu“. Máte za sebou kus života 
plného radosti i smutku, splněných 
i nesplněných snů, plného zážitků 
a zkušeností. A nyní na Vás čeká 
jeho další část. Už víte, jak a kde 
ji prožijete? Dovolte, poradíme Vám.
 V Luhačovicích jsme 
pro Vás připravili krásnou a moderní 
rezidenci, vybavenou ve vysokém 
standardu s kompletní nabídkou 
služeb pod jednou střechou.
 V rezidenci jsme připraveni 
zařídit Vám bydlení na vysoké 
úrovni. Připravili jsme pro Vás 
jednopokojová a dvoupokojová 

studia, která si můžete vybavit 
vlastním nábytkem. Součástí studia
je kuchyňský kout, samostatné 
měřiče energií, trezor, přípojka
k internetu a satelitu.              .
 Samozřejmostí jsou kvalitní
stravovací služby včetně možností
výběrové a dietní stravy.            .
 O Vaše zdraví jsme
připraveni pečovat v rozsáhlém
programu zdravotních, ošetřovatel-
ských a pečovatelských služeb. 
K nadstandardnímu vybavení 
rezidence náleží rozsáhlý balneolo-
gický program, bazén, whirlpool,
fitness, tělocvična. O Váš dobrý pocit
se postarají kadeřnictví, pedikúra
a masáže.           .
 Rádi bychom, abyste 
vedli bohatý společenský život. 
Každodenně se  můžete setkávat 

s ostatními klienty. Budete-li si přát, 
zorganizujeme Vám vycházky, 
výlety, zajistíme lístky do kina nebo 
divadla. Do společnosti i jinam Vás 
můžeme dopravit naší dopravou.
 Starat se o Vás bude školený 
personál, který Vás zbaví pocitu, 
že v některém okamžiku nebude 
poblíž pomocná ruka, která Vám 
dá pocit přátelství, pohody a péče.
 Služeb rezidence můžete 
využívat i v případě, že u nás 
nebydlíte, rádi Vás uvítáme 
a nabídneme Vám naše služby.
 Jsme soukromé zařízení 
zatím bez dotací, neslibujeme 
Vám nic zadarmo, můžeme Vám 
ale slíbit, že se o Vás kvalitně 
postaráme v komfortním prostředí 
naší rezidence během každého dne.

Těšíme se na Vás

 Je srpnová sobota a sluníčko 
nás svolává: „Vstávejte, spěchejte ke 
kostelu sv. Rodiny v Luhačovicích“. 
V 9 hodin odjíždíme. Je to třetí pouť 
naší farnosti. Nejprve jsme šli pěšky 
na Provodov, pak na Velehrad a ta 
třetí byla do Rajecké Lesné – Frivald. 
Modlili jsme se zde za duchovní 

obnovu našich rodin, vesnice, 
farnosti i celého národa. 
 V kostele Panny Marie 
Frivaldské je krásný citát:
 „Aká bude naša rodina, 
 taká bude naša dedina, 
 město, farnosť
 a celá slovenská krajina.

 To je výzva pre Vás všetkých 
zo slovenského betlehema.“

 Touto cestou chceme 
poděkovat otci P. Hubertovi 
Wojcikovi za to, že se o nás tak 
hezky stará a umožňuje nám tato 
duchovní setkání.

Pouť na Slovensko do Rajecké Lesné Vděční poutníci

JUDr. Marie Semelová



Jak vypěstovat krásné ovoce? Oldřich Matulík

TJ Sokol - šachy František Matulík

 Chraňte životní prostředí, 
bramborová plíseň v naší obci páchá 
nespočetné škody.

 Mnohé z nás, kteří 
pěstujeme jablka, pohled na 
nabízené ovoce v Supermarketech 
nutí k zamyšlení, proč nelze 
v Pozlovicích tak čisté a krásné 
jablka vypěstovat. Porovnáme 
je s jablky vypěstovanými na 
našich zahrádkách, které jsou 
znehodnoceny černými fleky, 
skvrnami a po uskladnění zakrátko 
podlehnou černé hnilobě. Nepomáhá 
ani chemické ošetření nabízenými 
postřiky. Při pohovoru s občany 

jsem kladl otázku, jak se zbavujete 
odpadu z brambor, slupek a jiné. 
Odpověď vícekrát zazněla, dáváme 
na kompost.
 Odpad z brambor, ať je 
surový, pečený nebo vařený je 
za tři dny napaden plísní. To zná 
každá žena z domácnosti. Odpad 
z brambor na otevřeném kompostu 
ve vlhkém počasí prorůstá plísňovými 
spórami. Za sucha vítr roznáší spóry 
do okolí. Usazené spóry na ovoci a 
zemědělských plodinách zakoření a 
tyto znehodnotí. Ve městech, kde 
všechen odpad dávají občané do 
uzavřených popelnic, se napadení 
ovoce plísní neprojevuje.

Jak na to?

 Odpad z brambor a 
napadeného ovoce ukládat do 
silonového pytle a při větším 
množství vyrýt jámu, obsah vysypat 
a zakrýt zeminou. Tím zabráníme 
množení plísňových sporů i slimáků.
 Zbavovat se odpadu, ať 
rostlinného nebo živočišného do 
kompostu nebo hnoje je nebezpečné. 
Země se otepluje, po horkých dnech 
přichází lijáky, které vyplavují 
hnilobné bakterie a plísňové spóry 
na povrch. Tím vzniká nebezpečí 
pro lidi, včely a přírodu.

 III. ročník šachového turnaje o přeborníka 
Pozlovic se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2005.

Kategorie:
žactvo       do 14 let startovné neplatí
junioři     15 – 20 let startovné 10,- Kč
dospělí   21 – 60 let startovné 20,- Kč
senioři     nad 60 let  startovné 10,- Kč

      První tři místa v každé kategorii budou odměněna 
diplomy. Z každé kategorie postoupí do finálových 
zápasů první dva. První tři místa z finálových zápasů 
budou ohodnocena diplomy.
        Přihlášky s vkladem startovného přijímá František 
Matulík č.p. 98 do pátku 25. 11. 2005.

          Turnaje se mohou zúčastnit i zájemci bydlící mimo 
naši obec.

      U nás v Pozlovicích je dostatek lidí, kteří tuto 
krásnou hru ovládají. Pro Vás všechny náš turnaj 
pořádáme.

         Rádi Vás všechny mezi námi uvítáme! Šachový 
oddíl se schází pravidelně ke schůzkám každé pondělí 
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem zahrát si. 
Nemusíte být členy našeho oddílu, přijďte naprosto 
nezávazně zahrát si a pobavit se.

Těšíme se na Vás!

Malé ohlédnutí za plněním našich 
úkolů

Ø Uskutečnil se dětský den: 
Za účasti složky Červeného 
kříže, který zpestřil program 
dětí soutěžemi, první pomocí 
raněným a také odměnami.

Ø Brigády na střelnici, políčkách, 
na opravě krmných zařízení, 
kazatelen a posedů. Zajištění 
krmiva pro zimní období.

Ø Jedním z předních a 
nejvýznamnějších úkolů 
uživatele honitby a každého 
myslivce je péče o zvěř, a 
proto jsme zakoupili a vypustili 
v červnu 25 králíků chovných 
– samců a samiček.

Dále jsme zažádali o dotaci pro 
obnovu koroptví. Snažíme se o 
obnovu a ochranu zvěře a její chov. 
Tato zvěř tu žila a chceme ji znovu 
vrátit do přírody.

 Ochranu zvěře dělíme na 
4 hlavní úseky:
1. Hájení zvěře, neboli ochrana 

zvěře před člověkem, zajišťuje 
myslivecká stráž a myslivecký 
hospodář. V době hájení zvěře, 
o způsobech lovu a péči o zvěř. 
V poslední době stále více 
škodí myslivosti rekreanti, křik a 
motorkáři.

2. Ochranu zvěře před škodnou a 
loupeživými zvířaty (toulaví psi 
a kočky). Rozumná regulace 
škodné: liška, straka, vrána, 
kuna.

3. Velmi důležitou součástí péče o 
zvěř je ochrana před nemocemi 
a péče o její zdravotní stav. 
Je třeba si všímat celkového 
vzhledu a chování zvěře. Také 
zvěř vysazovaná k osvěžení krve 
nebo k zazvěření je podrobena 
veterinární prohlídce. Nákup 
medikamentů pro srnčí, dále pro 
lišky proti vzteklině. Desinfekce 
krmných zařízení, na jaře jejich 
čištění.

4. Zvěř je třeba chránit před 
živelnými pohromami. Znamená 
to vytvoření remízků, v nichž  
zvěř nalezne úkryt před 
nepohodou. Budování zásypů 
pro zimní období, krmelců a 
krmelišť. Snažíme se najít krásu 
a život v naší přírodě, chránit co 
příroda stvořila.

MS Komonec Marie Juráková - členka výboru



ČČK Pozlovice Jarmila Hájková

Sbírka pro Diakonii Broumov Kateřina Kolářová

 V průběhu letošních 
prázdnin naše členky navštívily 
děti na junáckém táboře ve 
Starých Hutích, aby jim v rámci 
jejich programu ukázaly základy
první pomoci. Celé dopoledne 
jsme předváděly, jak pomoci svým 
spoluobčanům při nejrůznějších 
druzích nehod - od nejjednodušších 
odřenin přes zlomeniny, 
žilní i tepenné krvácení, bezvědomí 
i zástavu srdce. Všechny děti si 
vyzkoušely jednotlivé techniky 
první pomoci, různé druhy 
obvazování rukou, nohou, hlavy 
a trupu. K dispozici byla i nafukovací 
„Andula“ k výuce dýchání z úst do 

úst a k ukázkové masáži srdce. 
Po akci všechny děti vypadaly 
jako vojenští navrátilci z 1. světové 
války a jak řekl jejich vedoucí Oskar 
Bartoš: “Tak zafačovaný tábor 
jsem ještě neměl.“ On totiž netušil 
základní podmínku, která padla 
z úst členek ČK - “Kdo nebude 
obvázán, nedostane svačinu.“  
Tak se všichni opravdu snažili!!
Aby děti mohly své čerstvě nabyté 
vědomosti uplatnit - hned po 
obědě jsme jim ve spolupráci 
s vedením tábora nachystali 
ORIENTAČNÍ ZDRAVOTNICKÝ
ZÁVOD HLÍDEK. Disciplíny - 
obvazování konkrétního zranění, 

ukládání do stabilizované polohy, 
přenos raněného na improvizovaných 
nosítkách spolu s orientací
v terénu měly velký úspěch, a tak 
jsme se domluvili , že podobnou akci 
uskutečníme i příští rok.

Co by měla obsahovat domácí lékárnička? Eva Martincová ml.

 V dobře vybavené domácí 
lékárničce byste měli nalézt vše, 
co potřebujete k ošetření většiny 
lehčích onemocnění nebo poranění. 
Ušetříte si tak nervozitu, kterou Vám 
způsobí  snaha najít ve dvě hodiny 
v noci otevřenou lékárnu. Následující 
seznam zahrnuje zdravotnické 
potřeby, které potřebujete 
k základnímu ošetření úrazu, 
chřipky, trávících potíží apod. Mějte 
na paměti, že léky je třeba uchovávat 
v chladném a suchém prostředí, 
mimo dosah dětí.

Bolest hlavy, nachlazení a kašel:
• Acylpyrin 
• Aspirin – nevhodný pro děti  

a dospívající mládež
• Antihistaminika – při alergii
• Dekongestiva – ucpaný nos 

a čelní dutiny
• Přípravky proti kašli

Otrava:
• Živočišné uhlí – k vstřebávání 

škodlivých látek
• Prostředky k vyvolávání 

zvracení

Trávící potíže:
• Antacida – při špatném 

trávení, pálení žáhy
• Protiprůjmové léky
• Klystýr
• Projímadla

Kožní problémy:
• Zásyp na nohy – při plísni
• Přírodní vazelína  

– suché rty nebo pokožka
• Přípravky na opalování  

(s faktorem 15 a vyšším)
• Tekutý pudr
• Fenistil gel – svědění   

a vyrážky

Další základní vybavení

• Náplast, leukoplast  
(dva až tři centimetry široká)

• Adhezivní obvazy  
různých šířek

• Elastické obinadlo   
(7 až 10 cm široké)

• Škrtidlo
• Tampony a vata
• Rouška pro dýchání   

z úst do úst
• Antiseptická mast
• Peroxid vodíku
• Líh k dezinfekci
• Nůžky
• Teploměr
• Pinzeta
• Oční kapky
• Oční vanička

 Ve dnech 20. 4. a 23. 4. 
2005 jsme pořádali v Pozlovicích 
sbírku šatstva a domácích potřeb 
pro Diakonii Broumov. Občanské 
sdružení Diakonie Broumov je 
nezisková humanitární organizace, 
která vytvořila celorepublikovou 
banku oděvů, domácích a školních 
potřeb, hraček a dalšího materiálu.
 Darované oděvy a věci 
se v této organizaci třídí a dále 
ekologicky zpracovávají za pomoci 
lidí z okraje společnosti a bez 

domova. Vytříděný humanitární 
materiál pak Diakonie Broumov 
poskytuje ve svých výdejních 
střediscích a ve spolupráci s jinými 
organizacemi po celé republice 
např. pomoc Rumunsku, Bulharsku, 
do českých azylových domů a 
chráněných dílen. Odvoz zajistila 
samotná Diakonie Broumov.
 Děkujeme všem občanům, 
kteří podpořili sbírku a přispěli 
tak svou dobrou vůlí chudým a 
potřebným lidem. Kdo nestihl přinést 

věci v rámci konání této sbírky 
nebo byl případně v této době na 
dovolené, se může těšit na další 
sbírku, která proběhne 1., 5. a 8. 10. 
2005 v prostorách EKODVORA.

 Na této sbírce se podílely 
členky naší organizace, které 
pomáhaly třídit a balit přinesené 
věci. Děkujeme všem, protože celá 
tato akce proběhla bez sebemenších 
problémů.
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26. 11. 2005 - Šachový turnaj
                       * pořádá šachový oddíl

Soutěž - název ulice Bc. Bronislava Coufalíková

Společenská kronika Bc. Bronislava Coufalíková

Vítáme mezi námi nové „občánky“:
Jiří Holub Antonína Václavíka 383
Srdečně blahopřejeme.

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2005:
Věra Mališková Hlavní 57 70 let
Anežka Štěpáníková Hlavní 50 81 let
Věra Haluzová A. Václavíka 232 81 let
Jiřinka Běhalová Leoše Janáčka 120 82 let
Anděla Mikulcová Hlavní 55 83 let
František Černoch Pod Větrníkem 32 83 let
Božena Guryčová Leoše Janáčka 236 84 let
Josef Guryča Leoše Janáčka 236 84 let
Marie Hanáková Hlavní 12 85 let
Marie Nejezchlebová Pozlovice 113 85 let
František Bětík Hlavní 91 91 let
Františka Kanioková Pozlovice 74 92 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky:
Eva Roubalíková a Jan Rafaj, Nivy III. 352
Hana Martincová a Roman Hlavička, č.p. 247
Přejeme hodně štěstí na společné cestě 
životem.

Naše řady opustili:
Pavel Mikulička          Hlavní 310              46 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 
soustrast.

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

 V minulém občasníku jsme 
vyhlásili soutěž o nejvhodnější 
pojmenování nově vzniklé ulice.
 Sešlo se nám celkem 8 
návrhů s 15 různými názvy. Rada 
obce při výběru vyloučila názvy ulic, 

které se vyskytují v Luhačovicích, 
protože dochází k problémům při 
doručování pošty. 
 Ze všech návrhů se radě 
obce nejvíce líbil název ulice „Luční“, 
který předložily 2 navrhovatelky. 

Slíbená odměna proto bude 
rozdělena mezi nimi. 

 Všem budoucím obyvatelům 
nové ulice přejeme příjemné a 
spokojené bydlení.

Český statistický úřad

 Český statistický úřad 
organizuje v naší obci v měsíci září 
a říjnu 2005 Strukturální šetření 
v zemědělství (tzv. zemědělský 

census.). Šetření bude provádět 
speciálně vyškolený pracovník, 
který se prokáže pověřením ČSÚ 
ve spojení s občanským průkazem. 

Anonymita získaných údajů je 
zaručena.
 Prosíme o spolupráci při 
tomto šetření.

Změna telefonního čísla MVDr. Martina Klimčíka - tel.: 736 486 858

Od 1. 7. 2005 Obecní úřad Pozlovice přijímá tzv. elektronické zásilky. Jedná se o zásilky, které jsou opatřeny 
elektronickým podpisem. Pro jejich příjem máme zřízenou novou e-mailovou adresu: podatelna@pozlovice.cz

2. 12. 2005 - Rozsvícení
          vánočního stromu

1. 10., 5. 10. a 8. 10. 2005
v provozní dobu EKODVORA
       - Sbírka pro Diakonii Broumov

2. 10. 2005 - Zájezd na Podhajskou
         * pořádá ČČK

Vydání povoleno. Číslo registrace MK ČRE 16101.








