
Pozlovský

OBÈASNÍK
Vážení občané,            
 usedám nad list papíru a přemýšlím, čím Vás mám v tomto předvánočním čase oslovit. Ten 
vánoční čas, dočkali jsme zas … Těžko se mně a určitě i každému z Vás popisují pocity, které při 
vyslovení této věty cítíme. Je to radost, štěstí, pokora u těch, kde usedne ke štědrovečernímu stolu 
rodina stejně jako v loňském roce případně obdařená narozením dítěte. Jiné to bude v rodinách, kde 
zůstává židle prázdná.            
 Vánoční čas je obdobím, kdy se většina z nás zastaví a dělá za uplynulý rok malou inventuru. 
Podařilo se nám dosáhnout toho, co jsme si přáli na prahu tohoto roku? Oblastí, které můžeme hodnotit, 
je celá řada. Na místě prvním to bývá zdraví. Je to i nejčastějším, co si vzájemně přejeme. Je to dar, 
který je každému z nás dán v určité míře, nebo můžeme i sami míru zdraví ovlivnit? A tady si každý z 
nás musí sáhnout do svědomí. Slovo „životospráva“ můžeme chápat jako správu svého života. Jenom 
my sami rozhodujeme o tom, co a kolik jíme, jak pečujeme o své tělesné i duševní zdraví. Horší je 
naše rozhodování v tom, co dýcháme. Se stavem našeho zdraví velmi úzce souvisí i stav životního 
prostředí. Místo, kde žijeme je obklopeno lesy a ve svém okolí nemáme velké zdroje znečišťování. Již 
v minulosti se podařilo obec plynofikovat a tím vytvořit předpoklady pro kvalitní ovzduší. Na štiplavý, 
dusivý dým ze spalovaného uhlí jsme už zapomněli. Dnešní ceny nás však nutí k utažení či zastavení 
kohoutku s plynem a získávání tepla podstatně levněji. Spalujeme dřevo, uhlí a mnozí bohužel i 
odpad. Spalováním zejména plastů vypouštíme do ovzduší velké množství karcinogenních látek a 
ty dýcháme všichni. Opravdu tímto způsobem vytápění ušetříme? Je neodpovědné věřit tomu, že ta 
trocha dýmu nám nemůže nic udělat. Peníze ušetřené za vytápění pak musíme vynakládat za léčení těch 
nejzákeřnějších chorob a pak se ptáme - ušetřili jsme? Určitě si všichni přejeme, ať v nadcházejícím 
roce všechny provází pevné zdraví. Vytvořme si pro zdraví co nejlepší předpoklady a spalujme pouze 
to, co nás o zdraví nepřipraví. Abychom si za rok mohli říci - Ten vánoční čas, dočkali jsme zas…
 Vážení občané, co Vám mohu popřát nejlepší a zároveň se neopakovat. Opakovat se ale musím, 
protože dobré zdraví, spokojenost a porozumění v rodinách i v práci považuji za základ šťastného 
života. Přeji Vám krásné Vánoce v kruhu Vašich blízkých, pevné zdraví a úspěšný nadcházející rok. 

           
          

   Ing. Olga Tkáčová  
starostka

Zima 2005



Poštovna a veřejně přístupný internet Ing. Olga Tkáčová

Hasiči varují před neopatrností v posledních dnech 

         Od ledna tohoto roku 
byl rozšířen  okruh činností 
zajišťovaných zaměstnanci obecního 
úřadu. Jedná se o zprostředkování 
poštovních služeb, zpracování 
účetnictví a mzdové agendy pro 
základní i mateřskou školu. Snahou 
rady obce bylo nerušit provoz 
poštovny, účetní služby nenakupovat 
od firem působících mimo území 
Pozlovic a současně zajistit 
tyto služby co nejefektivnějším 
způsobem. Organizační uspořádání 
se po téměř roce jeví účelné. 
  Další zlepšení očekáváme 
i od poslední uskutečněné změny 
- přestěhování pracoviště poštovny 
do přízemí obecního úřadu ve 
spojení s veřejně přístupným 
internetem. Především očekáváme 
úsporu provozních nákladů. Prostor 
poštovny v hasičské zbrojnici je 
pro rozsah poskytovaných služeb 
zbytečně velký a s nastupující 
možností využívání internetu lze 
očekávat, že listovní i peněžní služby 
budou zejména mladší občané stále 
častěji řešit prostřednictvím e-mailu 
a elektronického bankovnictví. 
Pracoviště poštovny v budově 
obecního úřadu umožňuje přístup 
k veřejnému internetu po otevírací 
dobu a ne pouze v rozsahu třikrát 
týdně 2 hodiny. Výhodou tohoto 

pracoviště je i bezbariérový 
přístup.   

 
       
       
       
       
       
       
       
       
              
          Na novém pracovišti poštovny 
vyřídíte:   
• příjem obyčejných listovních 
zásilek do hmotnosti 2 kg 
• příjem doporučených listovních 
zásilek do hmotnosti 2 kg bez 
zvláštních služeb   
• prodej cenin a filatelistického 
zboží     
• příjem poštovních poukázek do 
výše 5.000,- Kč poukázané částky    
(mimo poukázek telegrafických) 
• vydávání oznámených 
listovních zásilek a balíků 
uložených doručovateli mateřské 
pošty poštovně pouze na základě 
individuální dohody následující den 
po obdržení výzvy o uložení zásilky. 
    Smlouva   s Českou poštou 
a.s. nám  však neumožňuje výplatu 
peněžních poukázek. Podle 
zákona je Česká pošta a.s. jako 

držitel poštovní licence povinna 
hotovost doručit přímo adresátovi, 
nikoliv zprostředkovateli - Obci 
Pozlovice. Naše jednání o možnosti 
poskytnout Vám i tuto službu 
byla stejně jako jednání s Českou 
spořitelnou a.s. a Komerční bankou 
a.s. o umístění bankomatu v obci 
bezvýsledná. Pracoviště poštovny 
bude i neoficiálním informačním 
střediskem a čas nám ukáže, zda 
bude smysluplné zřídit i infocentrum 
splňující kriteria pro tato zařízení. 
Naší snahou je rozsah poskytovaných 
služeb nadále zkvalitňovat. Přivítáme 
i Vaše náměty!

www.hzs-zlkraje.cz

 Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje chce veřejnost 
upozornit na nebezpečí vánočního 
období z pohledu požární prevence.     
   Každoročně vyjíždějí 
profesionální i dobrovolní hasiči 
v kraji k řadě požárů typických 
pro období vánoc a konec roku. 
Jsou to události vzniklé nejčastěji 
od zapálených svíček nebo od 
zábavní pyrotechniky. Výjimkou 
nejsou ani požáry vzniklé od velmi 
populárních a mezi veřejností 
rozšířených aromalamp.               
     Svíčky se používají nejen 
samostatně, ale často jako součást 
dekorace adventních věnců nebo 
vánočních stromků. Blízkost dalších 
hořlavých materiálů zvyšuje riziko 
rozšíření požáru a další možné 
nebezpečí. Hasiči se snaží poukázat 
na častý problém, a tím je nedbalost 
lidí při manipulaci s otevřeným 
ohněm, neopatrnost při zapalování 

pozorování a sledování. Některé 
druhy svíček nesmí být položeny na 
hořlavých podložkách, což je vždy 
na konkrétním výrobku uvedeno. 
Lidé vůbec nečtou příbalové letáky 
ke kupovanému zboží, kde bývá 
uvedeno, jak s výrobkem bezpečně 
zacházet a jak ho správně používat. 
To přináší v praxi celou řadu chyb a 
možností vzniku požáru. Veřejnost 
podceňuje tyto problémy a nevěnuje 
jim dostatečnou pozornost.   
 Řada požárů vzniká i při hře 
dětí, a protoje nutné děti poučit 
o možném nebezpečí. V případě 
vzniku požáru je nutné zachovat 
„chladnou hlavu“ a co nejrychleji 
jednat. Nejen přivolat na pomoc 
hasiče (150,112), ale pokusit se 
požár uhasit. Požáry v bytech se 
vlivem blízkosti hořlavých materiálů 
rychle šíří a mohou způsobit značné 
materiální škody. 

svíček a lamp, jejich nesprávné 
umístění, stejně jako nesprávné 
používání zábavní pyrotechniky. 
Nezodpovědný přístup uživatelů je 
nejčastější zjištěnou příčinou vzniku 
těchto požárů.     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                    
 Při  používání       vonných 
aromalamp a ostatních druhů 
vonných i nevonných svíček se 
tyto nesmí při hoření ponechat 
bez dozoru. Je nutné jejich bedlivé 

Změna úředních hodin
        Obecní úřad Pozlovice   
                                     
Po 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00   
St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00   
Pá 8:00 - 11:30

Po 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00       
Út 8:00 - 11:30                        
St 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00      
Čt 8:00 - 11:30    

Úřední hodiny poštovny



Kabelová televize, internet

 V uplynulých týdnech 
docházelo k poměrně častým 
výpadkům signálu v kabelové 
televizi. Tyto výpadky byly 
způsobeny poměrně velkými zásahy 
po celé síti při montáži technologie 
umožňující přenos signálu i zpětným 
směrem od vás z domu až na hlavní 
přijímací stanici. Jinak by celý 
internet nemohl fungovat. Za to se 
vám všem ještě jednou omlouváme 
a děkujeme za vaši trpělivost.
 Provoz kabelové televize 
prakticky postupně přebírá od firmy 
M-Servis Zlín s.r.o,  firma  SATTURN 
Holešov s.r.o. V případě problémů 
s příjmem televizního signálu se  
nejdříve obracejte na pracovníky 
Obecního úřadu Pozlovice. Ti jsou 
schopni buď podat informace o 
stavu vysílání nebo poměrně rychle 
lokalizovat závadu. Zamezí se tak 
planým výjezdům pohotovostních 
techniků až z Holešova. Jinak 
platí obecné pravidlo, že pokud 
není přerušení vysílání avizováno 
dopředu, tak se nejdříve informujte 
u sousedů, zda mají stejný problém. 
Pokud vysílají alespoň nějaké 
programy a nejde např. ČT1 nebo 
NOVA, jedná se většinou o závadu 
pouze na převaděči Komonec, 
který je provozován Českými 
radiokomunikacemi. Odstranění 
závady nemůžeme ovlivnit. Stejný 
problém je v dodávce signálu 
Primy, který přijímáme z vysílače 

v Luhačovicích, provozovaného 
Primou. Tento signál je velmi 
ovlivňován počasím.
 Přinášíme i aktuální skladbu 
programů. Je možné, že v době, 
kdy budete číst tento občasník, již 
bude naladěna i stanice DSF místo 
RTL. Bohužel nejde zaměnit za 
SAT1, jak bychom si přáli. Jedná se 
o to, že i neplacené stanice se musí 
„licencovat“ a licence je vyřízena 
na SAT1. V budoucnu vám chceme 
nabídnout i výměnu programu 
Discovery za programy Viasat 
Explorer anebo Viasat History, které 
jsou na českém trhu od letošního 
léta, jsou plně v češtině, poplatkově 
jsou obdobné jako Discovery a 
jsou jakýmsi průřezem programů 
Animal Planet, National Geografic 
a Spektrum. Protože se ale současné 
přijímače nedají jednoduše přeladit, 
pokusíme se zapůjčit na zkušební 
dobu jeden od firmy Satturn a podle 
ohlasu provést případnou konečnou 
záměnu. Přijímač zatím není 
k dispozici.                  
Internet je postupně instalován  
přihlášeným zájemcům (asi 105), 
denně technici firmy Satturn 
realizují zhruba 5 přípojek. Problém 
je v tom, že většinou nebývá zásuvka 
kabelové televize přímo u počítače, 
a tak je nutno provádět poměrně 
složité rozvody. První zkušenosti 
jsou pozitivní, rychlost 1024 kbps 
je při stahování větších souborů 

Ing. Petr Matulík

i překračována. Podle odhadu 
pracovníků provádějících montáž, 
stihnou do Vánoc napojit polovinu 
zájemců.
  V dalších občasnících vás 
chceme informovat i o možnostech 
levnějšího telefonování přes internet. 
Jedná se např. o využití služeb VIP 
operátorů, kdy máte telefonní přístroj 
podobný klasickému, „zastrčený“  do 
volné zdířky routeru, máte přiděleno 
konkrétní číslo podle UTO, měsíční 
paušál neplatíte nebo je v řádu 
korun a platíte jen za provolané 
minuty. Nedočkavci se mohou 
podívat na www.mobilmania.cz a 
do vyhledávacího řetězce zadat např. 
„pevné linky VIP“.  
Přehled programů kabelové televize: 
Poř. Program Kanál 
1.  ČT2 C 05,  C 16 
2.  ČT1 C 07,  C 18 
3.  PRIMA satelitní C 09,  C 20 
4.  NOVA C 12 
5.  STV1 S 05 
6.  STV2 S 07 
7.  Informační kanál S 09 
8.  SAT1 S 13 
9.  PRO7 S 15 
10.  VIVA S 17 
11.  Cartoon Network S19 
12.  Hallmark S 21 
13.  Óčko S 23 
14.  RTL (DSF) S 25 
15.  Eurosport CZ S 27 
16.  Discovery Chanel S 29 
17.  Markíza S 31

 S blížícím se koncem roku 
nastává čas rekapitulace naší roční 
činnosti. Nejdříve si ale přibližme 
poslední čtvrtletí roku 2005.
 V tomto období již finišují 
veškeré soutěže v požárním 
sportu a výraznější zkouškou naší 
zručnosti a kondice byla účast na 
pohárové soutěži v Ludkovicích. 
Tato se odlišuje od jiných tím, že 
se zde překonávají umělé i přírodní 
překážky, jako jsou potok a kmeny 
stromů, přes které je nataženo 
vodní vedení. Vše je ukončeno 
v lese, přičemž celý úsek se běží 
do kopce a na jeho konci je nutno 
ještě strefit terče. Naše dva týmy 
se v konkurenci 14 dalších umístily 
na výborném čtvrtém, resp. šestém 
místě.  Hlavní náplní roku ovšem 
byla a stále je příprava oslav 100. 

výročí založení sboru, doplněná 
o práci s mládeží. Nejviditelnější 
aktivitou byl kompletní nátěr fasády, 
okapů, železných a dřevěných 
prvků hasičské zbrojnice, na které 
v současné době navazuje oprava 
a malování vnitřních prostor. 
Stále probíhají jednání s radou 
obce, při kterých se snažíme o co 
nejpodrobnější a nejdůstojnější 
zvládnutí hlavní události obce v roce 
2006.
 Poslední akcí, které jsme se 
spoluúčastnili, bylo rozsvěcování 
vánočního stromu u mateřské 
školy, kde jsme měli za úkol nejen 
vůní, ale hlavně lahodným soustem 
cigára na roštu, doplněné horkým 
svařeným vínem, podpořit atmosféru 
předvánočního času všem přítomným 
občanům obce.

Tomáš MartinecSDH Pozlovice
 Z připravovaných akcí na 
příští rok chceme pozvat občany na 
hasičský ples, který se bude konat 
21. ledna v sále obecního úřadu. 
Dále to budou tradiční Fašanky a 
pomoc při zajištění motoristického 
závodu „Ve stopě valašské zimy“.
 Náš hlavní dík a uznání patří 
panu Josefu Gergelovi, který si vzal 
„patronát“ nad opravou hasičské 
zbrojnice a má největší podíl na 
jejím novém kabátu.
 Závěrem bych rád jménem 
pozlovských hasičů popřál všem 
spoluobčanům radostné a klidné 
prožití vánoční 
doby, dětem hodně 
dárků a úspěšné 
vykročení do roku 
2006.

http://www.mobilmania.cz


Máme „přenivkováno“? PhDr. Josef Kolařík, CSc.

Zamyslel jsem se nad tím, 
kde všude máme v Pozlovicích 
Nivu, Nivy, Nivku, Nivky, zvláště 
když jsme si na Nivách  ještě přidali 
názvy Nivy I – III  a v Oblésku  
najdete geodetický sloupek se 
štítkem Nivka. I rodilý Pozlovjan 
pak má v pojmenováních zmatek. 
Je dobře, že pro nové ulice hledáme 
s rozvahou jména jiná. Pro jednu 
krátkou příčnou uličku se již 
našlo jméno Luční. Taková jména 
(Řetechovská, Pod Větrníkem, 
K Přehradě aj.) nepodléhají 
politickým změnám (srov. např. 
změny Zlín – Gottwaldov  a opět 
Zlín nebo Rašínova → Murzinova 
→ Dlouhá ulice), přetrvají i staletí. 
Změna názvu si navíc vyžaduje 
finančně náročné přepisy tiskovin, 
úředních záznamů, razítek, adres v 
telefonních seznamech aj.

Slovo „niva“ kdysi mělo 
označit novou, nově získanou půdu 
(po vypálení – žďáření lesa nebo 
po vykopání - kučování nízkého 
porostu a křovin). Máme představu 
o tom, jak prapředkové rozšiřovali 
orná pole nebo kde v blízkosti 
nově založené dědiny Pozlovice se 
půda musela pracně dobývat. Slovo 
nový je stejného původu jako např. 
latinské novus a řecké neiós. Niva 
tedy označovala nové pole. Nivka 
byla rozlohou trochu menší. Později 
naši předkové nově zoranou půdu 
(např. úhor, ladem ležící půdu) 
nazývali „novina“.

Když obyvatelé měli pole 
za chalupou, vystačili s názvem 
„humno, humna, za humnama“. 
Ale brzy s názvy Za humny  
nebo Záhumenica nevystačili a 
vzdálenější pole a lesy vlastní i 
panské si pojmenovali. Tak vznikly 
např. názvy Dvořiska (patřila ke 
dvoru, jinde např. Majír), Lána 
(pole největších sedláků – láníků) 
atd. Dělením majetku připadla 
část lánů i druhorozeným synům 
nebo dědícím dcerám. Tak vznikla 
např. pojmenování Díla. Nejmenší 
díl majetku se nazýval Podsedek 
(vyslov Pocedek) – ještě ve 40. 
letech minulého století dům č. 2 
(před úpravami potoka a hlavní 
silnice). I jedna pozlovská rodina 
měla přízvisko Pocedkovi.

Nikoho nepřekvapí 
pojmenování U hájku, V březině 
nebo Lipska, U sedmi lip, Větrník, 

Obora apod. Je zřejmé, podle 
čeho jsou pole pojmenována. 
Pochopitelný je i název Křapodola  
ve svahovité trati. U názvu Legera 
bychom zjistili datum vzniku podle 
záznamů, kdy tam „leželo“ vojsko 
a pobývala „legie“ obléhatelů hradu 
Světlova.

Hádankou je pro mne název 
Hlinné, V hlinném nebo V hlinných. 
Je lhostejné, nazývalo-li se tak 
původně jedno pole nebo polí více, 
v nářečí „to Hlinné (pole)“ nebo „ty 
Hlinné (pola)“. Název by napovídal, 
že v trati byla pole úrodná, s hlubší 
vrstvou ornice. Nevzpomínám si 
však, že by mezi nimi a okolními 
polnostmi na svazích byl významný 
kvalitativní rozdíl. Už nám to 
nepotvrdí ani staří hospodáři. Přesto 
mne asi před pěti lety název znovu 
zaujal. Podobné názvy (Hliník, 
Hlinky, Hlinsko) jsou v českých 
zemích obvyklé a neoznačují vždy 
jen místa s velmi úrodnou půdou.

Byl jsem požádán, abych o 
dějinách Pozlovic a farnosti napsal 
knížku. Při zkoumání archivních 
pramenů jsem zjistil, že v obci žili 
dovední a v širokém okolí známí 
a žádaní řemeslníci. Starší lidé si 
vzpomenou na jména vyhlášených 
tesařů, zedníků, ale především na 
stolaře a kameníky. Už málokdo 
ví, že tu byly i šikovné vyšívačky 
nebo švadleny. V Pozlovicích však 
kdysi pracovali také malíři skla a 
dílny zde měli hrnčíři a kamnáři. 
Známe dokonce jména některých 
kamnářských rodin nebo místo, kde 
byla dílna malířů skla. Víc vám již 
neprozradím. Nechám si to tajemství 
pro knížku, podaří-li se, aby ji někdo 
vydal.

Už jste asi pochopili, proč 
se „motám“ kolem názvu Hlinné? 
Napadlo mne, zda tato část katastru 
nezískala jméno právě v době 
rozkvětu hrnčířského řemesla. Možná 
tam pozlovští hrnčíři a kamnáři 
našli nejvhodnější  zeminu pro své 
výrobky – hrnčiřinu a kachle. Hlína 
snad byla velice vhodná i k výrobě 
nepálených cihel – kotovic, z nichž 
byla postavena většina chalup. Jiné 
byly postaveny z tzv. tlučenice 
(lidé jí říkali „tlčenica“), tedy 
z máčené hlíny, plev a kravského 
trusu. Stodoly, sušírny, seníky byly 
dřevěné, sroubené.
 Pro tvrzení o dobývání hlíny 

v trati Hlinné nemáme zatím žádné 
hmotné důkazy. Prof. Antonín 
Václavík je patrně také neměl, 
určitě by je podrobně uvedl. Jako 
etnograf si pečlivě všímal hmotné 
kultury lidí, ale souvislost jména polí 
s pozlovskou hrnčířskou tradicí si 
nespojil. Nikdo však není neomylný. 
Právě jeho kniha, nové poznatky 
jazykovědců o vzniku jmen a nové 
bádání v archivech mne přivedly 
k několika závěrům.    
Bylo by třeba:
• Pečlivěji prozkoumat obecní 
a farní kroniky, rodinné kroniky 
písmáků z Pozlovic a okolí a 
vyslechnout vzpomínky nejstarších 
pamětníků v obci i okolí.
• Hledat další archivní doklady 
(světlovského a luhačovického 
panství, urbáře, archivy ve Zlíně, 
Uh. Hradišti i dále).
• Zjistit značky pozlovských 
hrnčířů (nebo značky jednotlivých 
hrnčířských rodin) a hledat 
je na exemplářích v muzeích 
v Luhačovicích, Uh. Brodě aj. 
Možná ještě někde u stodoly nebo 
sušírny leží vyhozené kachle nebo 
(i rozbité) hrnce a zbylé střepy 
z pozlovské hrnčířské huti.
• Hledat i nepatrné zmínky a 
poznámky v odborné hrnčířské 
literatuře (knihách, časopisech) aj.
Velmi pozorně postupovat  při 
zemních pracích v Hlinném. Je 
možné, že při orání nebo kopání by 
se našly stopy po hrnčířské činnosti 
(střepy, zbytky vypalovacích pecí, 
zbytky řemeslnického náčiní). Bylo 
by škoda tyto důkazy života našich 
předků zničit.
 Začínal jsem poznámkou 
o přemíře pojmenování Niva, 
Nivka  a skončil problémem jména 
Hlinné. Ne proto, že chci plést páté 
přes deváté. Čím déle se historií 
Pozlovic zabývám, tím víc poznatků 
a zajímavostí nacházím. Drobnosti 
stačím napsat do Občasníku. Ten 
větší díl poznatků, poznámek a 
záznamů asi odejde se mnou do 
zapomnění.

Pranostiky
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
 Je-li v únoru sucho a zima, bude 

horký srpen.                         
 Kolik mlh v březnu, tolik lijavců 

v červenci.



Zahrádkářské okénko: Zázrak zvaný „Slivovice“

 Pryč jsou ty doby, kdy naše 
oblast Zálesí bývala vyhlášená 
úrodou špendlíků, rynglí, trnek 
a durancí. Sklizeň těchto plodů 
bývala každoročně událostí majitele 
zemědělské nemovitosti. Proč právě 
toto ovoce bylo v popředí? Bylo to 
především kvůli jeho upotřebení a 
vhodnému zpracování. Dělaly se 
zde výborné marmelády, vařila se 
povidla, kompoty, ovoce se sušilo, 
přímo se konzumovalo, zamrazovalo 
ale také se používalo na kvas pro 
výrobu slivovice.
 V dnešní době toto peckovité 
ovoce významně ovlivňuje 
různé nemoci především puklice 
švestková, dále šarka švestky a občas 
i puchrovitost. Puklice se objevovala 
již dříve, stejně jako puchrovitost. 
Puklice švestková je parazit, který 
vysává „mízu“, která se dostává 
k letorostům. Tito paraziti dovedou 
oslabit život stromu natolik, že 
okrajové letorosty málo přirůstají, 
načež postupně usychají a jsou 
nositeli dalších nemocí. Rozhodně 
také nepřispívá k dobrému růstu 
houba zvaná čerň. Ochranou proti 
ní je mimo jiné i bílení kmenů 
vápnem (vápenným mlékem). Dále 
doporučujeme v jarních postřicích 
umývání stromů s malým přídavkem 
saponátu. Puklice se dá přirovnat 
ve včelařské praxi k roztoči Varoa, 
který je již základem do buňky s 
larvou včely nebo trubce, s nimi 
se i vylíhne a parazituje je po celý 
život. Puklice švestková má však i 
svého přirozeného škůdce, který ji 

požírá. Jmenuje se pukličník. Tyto 
škůdce ničíme především na jaře než 
si utvoří na sobě klobouček, který 
ho chrání proti postižení. Velkým 
nepřítelem švestky číslo jedna však 
je šarka švestky. Šarka švestky je 
rozšířené a velmi škodlivé virové 
onemocnění, u něhož se dosud 
nepodařilo podstatně omezit šíření. 
Tato skutečnost souvisí se snadným 
přenosem, tj. vysokou infekčností 
a perzistencí prostředí (pozn. 
perzistence – snadno náchylné). 
Šarka je přenosná při vegetativním 
množení (očko, roub, odkopek, různé 
mšice, např. švestková, slivoňová 
apod.). Mezi hostitele šarky patří 
i dřeviny. Z ovocných dřevin a 
podnoží jsou to slivoň, meruňka, 
mandloň a myrobalán. V našich 
podmínkách jsou to převážně slivoň 
a meruňka. Šarka byla zjištěna 
také na rostlinách bylin, ty jsou 
méně významné pro přenos tohoto 
onemocnění. Projev příznaků šarky 
i škodlivosti jsou ovlivněny (druh a 
odrůda) kmenem viru a stanovištěm. 
Nejčastějšími příznaky jsou mozaiky 
na listech, neohraničené světlezelené 
skvrny, kroužky a kresby, deformace 
plodů a následná hniloba. 
Základním opatřením v boji proti 
šarce je zajištění výroby zdravého 
množitelského a výsadbového 
materiálu. Zdravý materiál má být 
vysazen do zdravého prostředí. 
Okruh infekce se považuje 800 
– 1000 m. Ovšem nutno říci, že 
stromky ve školce a po výsadbě 
jsou pak vnímavější 3 – 4 roky 

k infekci a pro přenos onemocnění. 
Stromy – mluvím o švestkách, které 
mají 60 – 80 roků, netrpí touto 
nemocí, přestože sousedí se stromy 
nakaženými. Ale tak staré stromy už 
mají životnost za sebou. V minulých 
letech byly dovezeny a jsou množeny 
tolerantní odrůdy. Šarka se k nim 
neprojevuje dost výrazně. Čačanská 
lepotica a čačanská najbolja – jsou 
to kvalitní pološvestky. Vysoce 
tolerantní je také durancie. Některé 
šlechtitelské a množitelské stanice u 
nás začínají s výrobou rezistentních 
odrůd slivoní. Toto všechno je na 
začátku, ale jiné cesty asi není. Do 
jisté míry také rozhoduje stanoviště, 
do kterého se sazenice umístí, i když 
jsou vyšlechtěny třeba v zahraničí. 
Vhodnými postřiky a přihnojováním 
můžeme zmírnit problémy, které 
nás trápí. Vyhýbáme se také 
prořezávkám a průklestům v době 
vegetačního klidu. Starší stromy po 
utvoření koruny raději neřežeme 
vůbec, na obnovu jim stačí, co se 
oláme a poškodí při sklizni.  
Slovo na závěr. Trnky z naší oblasti 
řadíme mezi ty nejlepší. Čas ukáže, 
jakým směrem se máme ubírat. Jistě 
máte i Vy své zkušenosti, my Vám je 
zásadně nevyvracíme.
 Takže Slivovice je lék, tak ať 
Vás léčí. Tímto Vás srdečně zveme 
na košt slivovice 4. 3. 2006.  
   

Přichází k nám nejen krátké a většinou mrazivé 
dny ale i měsíce klidu v přírodě. Srnčí žije především 
v tlupách poblíž krmelišť. V krmelcích by měl být 
vždy dostatek potravy (seno, oves, granule, kaštany 
nebo kukuřice), aby si zvěř mohla brát podle potřeby. 
Drobné zvěři, zejména pernaté, podáváme dostatek plev 
a jadrných krmiv. Pokud jsou v prosinci obnovy (sníh), 
využijeme je k lovu lišek a ostatní kožešinové zvěře, 
která má v této době největší hodnotu. 

Závěr roku je čas vánoční pohody. Je také vhodnou 
dobou k mysliveckému rozjímání o životě s přírodou 
a se všemi, kterým záleží na tom, aby příroda v okolí 
naší vesnice byla opravdu živá. Proto chci popřát všem 
kamarádům MS Komonec i všem spoluobčanům slovy 
hraběte Antonína Šporka z Kuksu, zakladatele řádu sv. 
Huberta, patrona myslivosti: „Skrze horlivé provozování 
myslivosti a všeliké honby při respektování mysliveckých 
tradic, myslivecké etiky a zvyklostí při ctění přikázání 

Božích zákonů velebit Boha Pána našeho a na památku 
sv. Huberta patrona myslivosti se stát skutečným 
myslivcem, šlechticem ducha, nositelem přátelství a 
lásky k bližnímu i zvěři.“ Myslím, že tato myšlenka 
hraběte Šporka je nejkrásnějším přáním všem přátelům 
myslivosti. K tomu pevné zdraví a přesnou mušku.

Myslivecké okénko Marie Juráková

Karel Hetmer

V pokoře sněhové pláni,
v chladu a zámrazu,

jenž lidská srdce proniká.
Chybí-li teplo lásky a 

skutků,
vše zaniká.

Kam vedou stopy zaváté
zimního večera?

V proudění větru se
rozpadnou za šera.

Hledat starou stezku?
Vrátit se zpátky?

Srnka u korýtka jistí
zrazena liškou,

jenž skolí na měsíček.

Zvěři již noc ohlásil
dumavě sýček.

Je konec shonu za kořistí.
Snad zítra až přijde den 

příští.

Hodně úspěchů a 
zdaru Vám přejí 
pozlovičtí zahrádkáři.



Fotbal – dorost: Rekapitulace podzimní sezóny P&P Coufalíkovi

 V sobotu 22. 10. ukončil 
dorost Pozlovice své účinkování 
v podzimní části okresního 
fotbalového přeboru. Tým se umístil 
na velmi slušném 4. místě se ztrátou 
čtyř bodů na vedoucí duo. Jak jsme 
se k tomu dopracovali? 
 Soutěž pro nás začala domácím 
utkáním proti Štípě, ve kterém jsme 
zvítězili 7:1 a vše nasvědčovalo, že 
i letos pojedeme ve vítězné euforii. 
Ale hned druhé domácí utkání proti 
Tečovicím nás přesvědčilo, že to 
není pravda, neboť soutěž je velmi 
vyrovnaná a vyhrát může opravdu 
každý. V utkání jsme prohrávali již 
1:3, ale podařilo se nám naštěstí 
skóre ještě vyrovnat, a dokonce 
jsme mohli i vyhrát. Zápas skončil  
3:3, přesto tato remíza byla pro 
nás velmi cenná. K dalšímu utkání 
jsme přijeli do Příluk a po tvrdém 
boji jsme nešťastně podlehli 4:3, i 
když jsme vedli    2:3. Pak nás doma 
čekal do té doby neporažený soupeř 
z Návojné. V utkání jsme prohrávali 

1:0, ale  vyrovnali jsme a dvojice 
hostujících hráčů dostala červenou 
kartu. Ovšem druhý poločas jsme 
nevsítili branku a utkání skončilo    
1:1. Tyto tři nepřesvědčivé výsledky 
donutily trenérskou trojici udělat 
změny v sestavě. Do dalšího 
utkání v Kostelci jsme vstoupili 
s odhodláním zvítězit, i když soupeř 
byl kvalitní. Zápas se nám vydařil i 
díky chybám domácího gólmana jsme 
dokázali vyhrát 5:1. Příští utkání pro 
nás mělo jistý náboj, protože přijeli 
hráči Nedašova, se kterými jsme 
postoupili do okresního přeboru. 
Utkání bylo bojovné oboustranně, 
a proto se rozhodlo až v samotném 
závěru po brance střídajícího 
Stanislava Juráka. Příští týden jsme 
přijeli na hřiště Louk, kde jsme 
dokázali zvítězit 3:2. K poslednímu 
podzimnímu domácímu utkání jsme 
měli nastoupit k derby proti Horní 
Lhotě, ovšem hosté se nedostavili a 
pro nás to znamenalo zisk tří bodů 
bez boje. Poslední utkání v podzimní 

části jsme odehráli na horké 
půdě Újezdu, kde mimo jiné i za 
pomocí špatného výkonu rozhodčího 
domácí zvítězili 2:1.
 Kádr mužstva pod vedením 
trenérské trojice Josefa Bartoníčka, 
Vladimíra Palackého a Františka 
Kovaříka tvořili tito hráči: brankáři 
Jakub Kolář a Jiří Kovařík, obránci 
Ondřej Bartončík (kapitán mužstva), 
Miroslav Horňák, Josef Mizera, 
Milan Žmolík, Jan Čech, záložníci 
Lukáš Hamouz, Pavel Coufalík, 
Martin Janota, Štěpán Hart, Vítězslav 
Jurák, Petr Coufalík, Vladimír Plšek, 
útočníci Petr Bartončík (nejlepší 
střelec mužstva), Michal Čech, Jiří 
Coufalík, Stanislav Jurák a Martin 
Bartončík.
 Děkujeme za Vaši přízeň 
a doufáme, že nás opět přijdete 
povzbudit na jaře a že se nakonec 
budeme radovat z dobrého umístění.

Vánoční inspirace ve Vídni CK VLJANA / Vlková M., Janíková Vl., Nášelová  R. /

Tabulka po podzimní části
1. Nedašov 7  0  2 19:3 21
2. Újezd 7  0  2 23:14 21
3. Návojná 5  2  2 34:12 17
4. Pozlovice 5  2  2 27:14 17
5. Tečovice 4  1  4 27:17 13
6. Kostelec 4  0  5 29:17 12
7. Příluky 3  2  4 20:26 11
8. Louky 3  1  5 15:23 10
9. Štípa 2  0  7 11:46 6
10. Horní Lhota 1  0  8 10:48 3

 Kupodivu nikdo nezaspal a 
autobus plný pohonné hmoty (nejen 
v nádrži) se  vydal směr Vídeň. 
Taky jsme již v Pozlovicích rozsvítili 
vánoční stromeček, ale to co uvidíme 
ve Vídni, v Pozlovicích nemáme. Ale 
mohli bychom mít! Žije zde spousta 
šikovných a nápaditých lidí, kteří 
umí krásné věci, a ty by se daly na 
Vánoční strom pověsit, ne-li rozsvítit. 
Děti by se na něj chodily dívat a 
obdivovat ho. A věřím, že nejen děti. 
S nápady můžete přijít do místní 
knihovny. Budete vítáni. K zimnímu 
počasí taky patří horký a sladký 
Punč. Tak jsme všichni degustovali, 

porovnávali a mlaskali. Výběr byl 
veliký. Od Dětského punče přes 
několik ovocných až po Turbopunč. 
Cena za hrníček 2 EUR a za Punč 3 
EUR. K chuti přišly i pečené kaštany 
„ MARONI “ a různé druhy pečených 
brambor.
 Tento zájezd neměla 
postihnout nakupovací horečka, 
ale všichni se chtěli seznámit s 
vídeňskými památkami. Průvodkyně 
paní Sylva Hosová byla úžasná, plná 
vědomostí i humoru.
    Věříme, že se čarodějnický 
klan vánočně naladil a výlet jim 
byl odměnou za jejich všestrannou 

činnost v obci.
          Zpívající autobus se šťastně 
vrátil domů a máme za to, že tato 
veselá nálada všem vydrží po celý 
příští rok a ještě se přenese na jiné 
lidi z Pozlovic a okolí.   

FC Falcons Pozlovice

ZA CELÝ 
N Á Š 
K O L E K T I V 
P Ř E J E M E 
OBČANŮM

PŘÍJEMNÉ  PROŽITÍ  
VÁNOČNÍCH  SVÁTKŮ, HODNĚ 
ŠTĚSTÍ  A ZDRAVÍ   
V  NOVÉM  ROCE.

www.pozlovicefc.wz.cz



TJ SOKOL Pozlovice v roce 2005 Výbor TJ Sokol

Pozlovská fotbalová liga Miroslav Papoušek st.

 V uplynulém roce TJ 
Sokol Pozlovice pokračovala 
v dlouhodobém programu 
sportovního sdružení jednotlivých 
oddílů. Byly to:
• kopaná (žáci, dorost, muži) - 100 
evidovaných členů
• odbíjená („A“, „B“, děti) - 16 
evidovaných členů
• šachy - 15 evidovaných členů
• jóga - 19 evidovaných členů
• turistika - 53 evidovaných členů
• sport pro všechny (muži, ženy, 
děti) - 41 evidovaných členů 
   Celkem 244 evidovaných 
členů, tj. pětina občanů Pozlovic. 
Dále je registrován zájem o atletiku, 
kuželky, bowling nebo tenis. Činnost 
byla provozována podle zaměření 
a libosti členů aktivně zapojených 
jak v okresních soutěžích (kopaná, 
šachy), tak v krajských či 
republikových kláních (turistika). 
Reprezentaci TJ Sokol, neocenitelné 
dobrovolné práci a přístupu nadšenců 
– trenérů, vedoucích a hospodáře 

patří poděkování. 
Připomínáme, že otevřením nově 
rekonstruovaného víceúčelového 
hřiště u mateřské školy s umělým 
povrchem jsou v obci vytvořeny 
podmínky pro sportovní vyžití 
všech generací. Je na každém, jak 
je využije, co si vybere. Věřte, že 
protáhnout své tělo stojí za to! 
    
A co čeká TJ Sokol v nejbližším 
období ? 
    
Ø Jak se již stalo tradicí tak i na 
plesovou sezónu 2006 TJ Sokol 
připravuje dne 11. 2. 2005 tradiční 
maškarní ples, na který srdečně 
zveme občany a hosty naší obce 
(počítáme s maximální spoluprací 
členů TJ Sokol na přípravě, průběhu 
a ukončení – úklidu). 
Ø I když se to nezdá, bude končit 
dvouletý volební mandát výkonného 
výboru TJ Sokol. Již nyní chceme 
pozvat všechny členy TJ Sokol 
Pozlovice na výroční volební valnou 

hromadu. Termín je stanoven na 
10. března 2006 (možné kandidáty 
navrhujte průběžně prostřednictvím 
vedoucích oddílů nejpozději do 
konce února). 
Ø Samozřejmě v lednu začne podle 
plánů a pokynů vedoucích a trenérů 
pravidelný cyklus cvičení a tréninků 
využívajících příslušná sportoviště 
(tělocvična, fotbalové a víceúčelové 
hřiště, příroda). 
   Nejen že bude pomalu končit 
volební období, ale také se chýlí 
ke konci rok 2005. Proto výkonný 
výbor TJ Sokol děkuje všem, kteří 
přispěli k zajištění činnosti sportovní 
organizace nejen finančními dary, 
ale i materiální pomocí a různými 
službami. 
    
Přejeme obci, sponzorům, členům 
TJ Sokol, občanům a příznivcům 
TJ Sokol klidné a ničím nerušené 
svátky vánoční, do nového roku 2006 
to nejpevnější zdraví, hodně nejen 
sportovních úspěchů a kopu radosti 

Vážení sportovní přátelé,   
  jmenuji se Miroslav Papoušek, 
jsem velkým fandou kopané a v mých 
51 letech stále aktivně kopanou 
provozuji. Vzhledem k tomu, že 
obec Pozlovice vybudovala krásné 
hřiště, je mým cílem dát dohromady 
veškeré nadšence a příznivce pro 
kopanou a hlavně lidi, kteří tomuto 
sportu propadli jako já a mají chuť 
si občas s někým zahrát. Proto jsem 
se rozhodl založit „POZLOVSKOU  
FOTBALOVOU LIGU“. Abychom 
mohli hrát všichni bez rozdílu 
(mladí, staří,  aktivní fotbalisté, 
lidé, kteří mají fotbal jako koníček, 
pracovní kolektivy atd.) a smazal 

se rozdíl mezi výkonností a věkem, 
rozhodl jsem se stanovit jednoduchá 
pravidla. Ligy se mohou zúčastnit 
všichni dle těchto pravidel:  
• soupiska čítá max. 10 hráčů
• každý přihlášený kolektiv může 
mít na hřišti jednoho registrovaného 
hráče, jednoho hráče do 30 let a 
ostatní čtyři hráče nad 35 let
• před zahájením soutěže 
přihlášený kolektiv předá soupisku
• zaplatí startovné (poplatek za 
pronájem hřiště)
• věková hranice 10-60 let i více
• účastnit se mohou kolektivy 
z Pozlovic a blízkého okolí.
Tato jednoduchá pravidla umožní, 

aby hrál otec se synem, registrovaný 
hráč s neregistrovaným.
 Předpokládané zahájení 
soutěže květen 2006.     

Změřte si své zdraví Marie Macurová

 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!    
     

    
Měření na obj. provádí: 

Macurová Marie
mirelax@seznam.cz

tel.: 577 132 973
mob.: 737 803 992

Studio Mirelax
ul. Antonína Václavíka 246

763 26 Pozlovice

 V současné době má liga 
jeden přihlášený kolektiv a tři 
sponzory. Rádi uvítáme případné 
další sponzory.

     Závazné přihlášky zasílejte na 
        Papousek.Mir@seznam.cz             
      nebo na  Mpapousek@egpi.cz.  



Kulturní a společenské 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 chcete na stránkách tohoto periodika dovědět.
Občasník vychází v první jarní, letní, podzimní a zimní den. Uzávěrka vždy 14 dnů před vydáním!

Soutěž - Pozlovice ve fotografii

Společenská kronika Bc. Bronislava Coufalíková

Významná životní jubilea - I. čtvrtletí 2006

Jaroslav Mikulčík        Pod Větrníkem 28         70 let
Ludmila Malaníková     Nivy I. 259                    70 let
Libuše Pešková             Pozlovice 104                75 let
Vladimír Krčméry        Hlavní 311                      75 let
Josef Bernátek               Leoše Janáčka 123          80 let
Anežka Talašová           Za Potokem 7                  81 let
Josefa Vítková              Pozlovice 108                  81 let
Anežka Coufalíková     Hlavní 214                       82 let
Marie Bartončíková     Za Potokem 3                  86 let
Ludmila Tomášková     Hlavní 79                         86 let
Libuše Janíčková        A. Václavíka 140             87 let

       
       
       

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

          Obec Pozlovice pod záštitou starostky obce Ing. 
Olgy Tkáčové vyhlašuje soutěž Pozlovice ve fotografii. 
                          
Podmínky účasti:
začátek soutěže:                1. 1. 2006   
konec soutěže:                  30. 10. 2006
vyhlášení výsledků:           listopad 2006
 Do soutěže mohou být přihlášeny fotografie 
zobrazující život a krajinu v obci Pozlovice a přilehlém 
okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity, kladné 
i negativní postřehy. Každá fotografie musí obsahovat 
krátký popis a bude vystavena na www.pozlovice.cz. Ze 
zaslaných příspěvků bude uspořádána výstavka.  

Autoři nejlepších fotografií získají:
1. místo finanční odměna 3.000,- Kč
2. místo finanční odměna 2.000,- Kč 
3. místo finanční odměna 1.000,- Kč

          Fotografie budou přijímány výhradě v elektronické 
podobě na e-mailové adrese: obec@pozlovice.cz.
          Minimálně pětičlenná hodnotitelská komise 
bude ustanovena z členů Zastupitelstva obce Pozlovice 
a kulturní komise při Radě obce Pozlovice, popř. 
z odborníka z oboru. Soutěžící nemají právo na úhradu 
nákladů spojených s účastí v soutěži. Vyhlašovatel 
soutěže si vyhrazuje právo neocenit žádný návrh. Do 
soutěže se může zapojit každý občan, zaměstnanci 
vyhlašovatele však nemohou získat žádnou cenu.

            

25. 12. 2005 v 15:30 hodin   
          
Živý betlém na farské zahradě v Pozlovicích.  
Srdečně zvou děti a mládež.  

Vydání povoleno. Číslo registrace MK ČRE 16101.

  7. 1. 2006  Tříkrálová sbírka
21. 1. 2006   Ples Sboru dobrovolných hasičů
28. 1. 2006 Školní ples
29. 1. 2006 Dětský karneval
11. 2. 2006 Sportovní ples TJ Sokol 
  4. 3. 2006 Košt slivovice z Luhačovského Zálesí 
Organizátoři všech akcí se těší na setkání s Vámi!

26. 12. 2005 v 10.00 hod.   
       
Štěpánský běh v Pozlovicích na přehradě.  Startuje se od 
Penzionu U Hráze v následujících kategoriích:
1. – 2. třída kluci 350 m
3. – 5. třída kluci 350 m
1. – 5. třída děvčata 350 m
muži a ženy 3300 m
   

Všichni jste srdečně zváni, přijďte povzbudit všechny 
zúčastněné.                 
  Pozlovští atleti

Poskytnutím fotografie do soutěže 
souhlasí autor s jejím dalším 
zveřejňováním a s použitím 
fotografie na propagačních 
materiálech. Autor fotografie 
se výslovně vzdává nároku na 
honorář.

         Sňatky   
Miroslava Petrášová a Tomáš Martinec Pozlovice 331
Veronika Capíková a Stanislav Martinec Pozlovice 247
Anežka Bláhová a Vladimír Hrabina  Pozlovice 304
Jarmila Kusáková a Zdeněk Kunčar Pozlovice 371

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.  
       

Naše řady opustili
  
Marie Hanáková         Hlavní 12                84 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.

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

