
Školní budova před opravou
v roce 1932

Škola ... je to jen jedno slovo a kolik vyvolá v každém z nás pocitů,
vzpomínek a úvah. Ta naše - Základní škola v Pozlovicích - slaví letos

významné jubileum 110 let.
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Vážení občané, 
 v kalendáři máme první jarní den, ve 
kterém jsme zvyklí vystavit se hřejivým 
slunečním paprskům, nadechnout se 
vlahého jarního vzduchu, pozorovat 
svěží zeleň rašící přírody. Letos 
je tomu jinak. Krutá zima nás bez 
oddechového času zkouší od konce 
listopadu a předpovědi nepočítají se 
změnou do konce března. 
 Náklady na topení a zimní údržbu 
komunikací nemilosrdně ukrajují díl 
z rozpočtů. To vše je doprovázeno 
zvyšováním cen energií. Ten, kdo  
realizoval opatření vedoucí k úsporám 
energií, ať už výměnu oken, zateplení 
fasády či rekonstrukci otopné soustavy, 
je rád, že jeho investice se vrací rychleji 
než počítal. Ten, kdo se prozatím pro 
úsporná opatření nerozhodl, je před 
nelehkým problémem, jak dál. Stejně 
jako Vy řešíme tyto otázky u obecních 
objektů, které v převážné většině 
volají po generální opravě. Příprava 
těchto investic je pro nás úkolem pro 
nadcházející období, bezprostředně po 
dokončení stěžejní letošní akce - úpravy 
centra obce. Klimatické podmínky 
nám neumožnily zahájit práce podle 
harmonogramu a už dnes je jasné, že 
dokončení k 15. květnu není reálné. V 
průběhu zimy byly dopracovány detaily 
úprav v prostoru parku, který podle 
současného návrhu umožní celoroční 
využití pro všechny generace. 
 Zimní období pro nás bylo i 
časem společenských událostí. 
Koncert souboru Leoše Janáčka, 

Tříkrálová sbírka, tři plesy, dětský 
karneval, fašank i košt slivovice 
proběhly v atmosféře radosti a 
pohody. Milovníci zimních sportů 
mohli v bílých běžeckých stopách v 
okolí obce zlepšovat svoji kondici 
a obdivovat krásy zimní přírody.
Upravená stopa z Niv na Komonec je 
počátkem záměru „Úpravy běžeckých 
stop“ realizovaného oddílem KVS při 
TJ Sokol Pozlovice, který chceme 

podpořit i v dalších letech. Kalamita 
při lesní cestě mezi Komoncem a 
Řetechovem neumožnila upravovat 
celý okruh, ale po likvidaci „spouště“ 
na této cestě to bude zajímavým 
zpestřením nabídky sportovního vyžití 
pro občany i návštěvníky obce. 
 A jaké jsou naše hlavní úkoly na 
v nadcházejícím období? 
Ø příprava oslav 100. výročí založení 
SDH, které proběhnou 8.7.2006. 
Organizační tým se schází k dokončení 
návrhu brožury, je připravována žádost 
o dotaci na tuto akci z programu 
INTERREG IIIA. Na této akci chceme 

přivítat zástupce z partnerského 
města - Rajeckých Teplic. Další 
žádost o finanční prostředky na 
altán v centru obce byla odeslána 
na MMR. Centrum dokončené se 
všemi úpravami by bylo důstojným 
prostorem pro tyto oslavy. 
Ø dokončení filtrace datové sítě, aby 
internet fungoval bez rušivých vlivů. 
Věřím, že přes počáteční problémy 
budete s internetem dostupným 
přes místní síť spokojeni. 
Ø další jednání o podobě stavby VVN. 
Veřejný ochránce práv vyslovil názor, 
že při posuzování vlivu stavby na 
životní prostředí nebyly vyhodnoceny 
všechny možnosti. Přesto postup 
neoznačit za nezákonný. Tuto dobrou 
zprávu následovala zpráva špatná 
- Ministerstvo vnitra ČR pozastavilo 
platnost nařízení o stavební uzávěře. 
Tím se dostává případ vedení VVN 
2 x 110 kV Slavičín - Slušovice na 
půdu Ústavního soudu. 
Ø jarní úklid... Dovoluji si Vás 
všechny požádat o spolupráci při 
jarním úklidu obce. Společnými 
silami určitě naše obec rozkvete 
podstatně rychleji. A možná se i rada 
obce rozhodne podat přihlášku do 
soutěže Vesnice roku. Úspěch v této 
soutěži je závislý na zapojení všech 
občanů, ať už při úpravách okolí svých 
domů, tak při společenském životě.
Ale na toto téma snad příště.  
 Vážení občané, přeji Vám 
pevné zdraví a radostné prožití 
velikonočních svátků.  

Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

� Víceúčelové hřiště u MŠ -
investice ve výši 3 124 119,- Kč 
realizovaná s podporou Zlínského 
kraje ve výši 500 000,- Kč a MŠMT ve 
výši 1 000 000,- Kč. Hřiště bylo 
předáno do užívání TJ Sokol. Současně 
bylo vybudováno sociální zázemí pro 
návštěvníky areálu, a to úpravou 
plynoměrové místnosti v budově MŠ. 
Náklady na přemístění plynoměru 
činily 26 779,- Kč, vlastní stavební 
úpravy 92 278,- Kč. Doplatek částky 
za provedení výběrového řízení na 
dodavatele této stavby byl uhrazen ve 
výši 23 800,-Kč.   
� Druhou dokončenou akcí je 

Internetizace obce Pozlovice a zřízení 
veřejně přístupných míst k internetu. 
Tento projekt si vyžádal náklady ve 
výši 1 157 111,- Kč, z toho ze 
strukturálních fondů obec na tento 
projekt získala částku ve výši 700 000,- 
Kč, ze státního rozpočtu 90 000,- Kč. 
Dnes je prostřednictvím místní datové 
sítě k internetu připojeno cca 110 
domácností a postupně se připojují 
další zájemci. Veřejně přístupná místa 
k internetu jsou v přízemí obecního 
úřadu, v recepcích hotelu Ogar a hotelu 
Pohoda.    
� Nejrozsáhlejším projektem 
doposud realizovaným v tomto 
volebním období je akce „Úpravy 

centrální části obce Pozlovice“, která 
pro účely financování z programu 
PHARE byla nazvána „Vybudování 
turistické infrastruktury v lázeňském 
místě Pozlovice“. V roce 2005 byla 
vypracována zadávací dokumentace, 
provedeno výběrové řízení a přeložky 
inženýrských sítí - kabelizace NN, 
veřejného osvětlení, oprava kanalizace 
a položení kanalizace pro odvedení 
vod z parkoviště včetně odlučovače 
ropných látek. Doposud bylo na této 
stavbě proinvestováno 1 157 111,- Kč. 
Celkově je tento projekt podpořen 
částkou 117 440 EUR. Dokončení 
akce podle smlouvy o dílo je plánováno 
v průběhu května 2006. Do rozpočtu v 

JAK  JSME  VYNALOŽILI  FINANCE  NA  INVESTIČNÍ  AKCE  A  OPRAVY  
REALIZOVANÉ  OBCÍ  POZLOVICE  V  ROCE  2005

Investiční akce

Ing. Olga Tkáčová
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r. 2005 bylo dodatečně zařazeno 
rozšíření plynofikace v centru obce v 
hodnotě díla 84 349,- Kč (projektová 
dokumentace včetně inženýrské 
činnosti 20 000,- Kč, vlastní realizace 
64 349,- Kč).  
� Informační systém pro pěší i pro 
motoristy umístěný po obci včetně 
označení autobusových zastávek - 
celkové náklady 266 067,- Kč, z toho 
133 000,- Kč bylo hrazeno z dotace 
poskytnuté MMR ČR.   
� Komunikace v lokalitě Široká - 
prodloužení místní komunikace bylo 
realizováno v hodnotě díla 101 670,- 
Kč, z toho v roce 2005 bylo 
proinvestováno 79 670,- Kč. Při této 
akci byly do spodních konstrukčních 
vrstev použity vybroušené 
asfaltobetony z hřiště u MŠ a díky 
tomu došlo k výrazným úsporám.

� Veřejné osvětlení a prodloužení 
vedení NN v ul. A. Václavíka - akce 
částečně realizovaná svépomocí obce, 

z rozpočtu hrazeno 87 890,- Kč (VO), 
na vedení NN byl poskytnut příspěvek 
spol E-ON ve výši 43 700,- Kč. 
� Stroje a přístroje - Z důvodu velké 
poruchovosti musela být pořízena 
nová kopírka za 58 191,- Kč. Ke konci 
roku bylo vyhověno dlouhodobému 
požadavku SDH a bylo zakoupeno 

ojeté hasičské auto za 28 300,- Kč. Po 
provedení oprav lze očekávat, že na 
dobu min. 5 let bude vyřešen problém 
s vybavením SDH zásahovým 
vozidlem splňujícím nároky na
spolehlivost.

� V rámci oprav nemovitých 
kulturních památek byla realizována 
II. etapa restaurátorských prací na 
soše sv. Jana Nepomuckého v hodnotě 
díla 213 919,- Kč, z toho 50 000,- Kč 
hrazeno z dotace poskytnuté Zlínským 
krajem. Zvýšení nákladů bylo 
vyvoláno rozhodnutím umístit sochu v 
původním prostoru, kde bylo nezbytné 
vybudovat masivní betonový základ. 
� Na hřbitově byly provedeny 
základy pro urnové hroby - materiál 
byl pořízen za 15 422,- Kč, realizace 
pak vlastními kapacitami - zaměstnanci 
obce. 
� Opravy a údržba místních 
komunikací - proveden souvislý nátěr 
v ul. Ludkovická za 350 865,- Kč s 
dotací od Zlínského kraje ve výši 
157 500,- Kč, drobné vysprávky po 
území obce 14 944,- Kč a za jarní úklid 
posypu obec zaplatila 15 356,- Kč. 
Nové kontejnery na posyp nás stály 
88 318,- Kč, radlice na úklid sněhu z 
chodníků 4 510,- Kč.  
� Před sezónou byla provedena 
oprava fasád WC na přehradě a nátěry 
kovových konstrukcí za 83 700,- Kč. 
� Oprava skříní na nářadí v tělocvičně 
- 34 237,- Kč, malování tělocvičny - 
11 859,- Kč, malování kabiny - 
12 125,- Kč. 
� Stavební úpravy poštovny a veřejně 
přístupného internetu v budově OÚ  -   
32 955,- Kč. 
� Materiál na opravy hasičské

zbrojnice - 15 545,- Kč, nátěry 
provedeny svépomocí SDH. 

� Po rozhodnutí o přemístění sochy 
sv. J. Nepomuckého zpět k hasičské 
zbrojnici byl zpracován architektonický 
návrh úprav  v parku. V rámci 
tohoto zadání byl navržen hudební 
altán k pořádání společenských akcí a 
navržen drobný mobiliář, aby bylo 
možno plochu využívat co nejširším 
okruhem občanů v průběhu celého 
roku. Za architektonický návrh byl 
poskytnut honorář ve výši 15 000,- Kč, 
za dokumentaci pro stavební povolení 
27 000,- Kč, stavební povolení 
obstaráno ve vlastní režii.  
� Projektová dokumentace VO 
Přehrada - Lipska byla pořízena za 
13 416,- Kč. V současné době 
kompletujeme podklady pro vydání 
stavebního povolení. 
� V rámci přípravy projektů pro 
rozvoj cestovního ruchu byla 
vypracována architektonická studie na 
akvapark za 95 200,- Kč, dokumentace 
pro územní řízení a dokumentace k 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí za 556 800,- Kč a doklady k 
žádosti o dotace - analýza nákladů a 
výnosů, studie proveditelnosti -   
65 000,- Kč. Na projekt byla 
poskytnuta dotace ve výši 200 000,- 
Kč Zlínským krajem, 347 000,- Kč, z 
MMR ČR, z toho polovina z této 
dotace bude do rozpočtu obce 
poukázána po předložení žádosti o 
dotaci na vlastní realizaci stavby. 
Inženýrská činnost k vydání územního 
rozhodnutí byla provedena ve vlastní 
režii.

Projektová dokumentace
 a inženýrská činnost

Opravy

Pozlovský občasník 

Ing. Olga Tkáčovápokračování ze str. 2

Architektonická
studie akvaparku
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 Zákon č. 200/90 Sb. o přestupcích 
představuje důležitou součást právního 
řádu České republiky. Jeho úkolem 
je chránit společnost i jednotlivé 
občany před jednáním, které sice 
není trestné podle trestního zákona, 
ale které narušuje veřejný pořádek 
nebo občanské soužití a často ztěžuje 
plnění úkolů státní správy. 
 Obec Pozlovice má od r. 2003 
vlastní přestupkovou komisi, 
která projednává přestupky 
spáchané na území Pozlovic nebo 
spáchané občany Pozlovic. 
 Od r. 2003 až dosud 
projednala přestupková komise 
celkem 65 oznámení, z toho 29 
přestupků bylo spácháno občany 
obce Pozlovice. 
 V Pozlovicích jsou projednávány 
zejména tyto tři druhy přestupků:
● přestupky proti veřejnému 
pořádku podle § 47 přestupkového 
zákona   
● přestupky proti občanskému soužití 

podle § 49 přestupkového zákona
● přestupky proti majetku podle § 
50 přestupkového zákona. 
 Za přestupky proti veřejnému 
pořádku je považováno např. rušení 
nočního klidu, vzbuzování pohoršení, 
znečišťování nebo poškozování 
veřejného prostranství, neoprávněné 
zakládání skládek apod. Za přestupek 
proti veřejnému pořádku lze uložit 
pokutu až do výše 50.000,- Kč. 
 Jako přestupky proti občanskému 
soužití jsou posuzovány urážky na 
cti, slovní a fyzická napadení, drobná 
ublížení na zdraví, neshody v rodinách 
apod. Zákon za taková jednání hrozí 
pokutou až do výše 5.000,- Kč. 
 Za přestupky proti majetku se 
považují drobné krádeže, tj. krádeže, 
kdy hodnota odcizené věci nepřesahuje 
5.000,- Kč. Za majetkový přestupek 
lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.
 Pokud se někdo stane obětí pachatele 
přestupku, má možnost podat oznámení 
buď Obvodnímu oddělení Policie ČR 

v Luhačovicích nebo přímo Komisi 
k projednávání přestupků Obecního 
úřadu v Pozlovicích. Na základě 
oznámení je zahájeno přestupkové 
řízení, v němž se rozhoduje o vině 
pachatele i o trestu. Byl-li přestupek 
spáchán mezi nejbližšími příbuznými, 
např. mezi manželi nebo rodiči a 
dětmi, je kromě oznámení na policie 
třeba podat i návrh na projednání 
přestupku přímo přestupkové komisi. 
Oznamovatel je zpravidla účastníkem 
přestupkového řízení a bývá k 
jednání předvoláván jako svědek, 
poškozený nebo navrhovatel. 
 Občané se mnohdy na přestupkovou 
komisi obracejí s nejrůznějšími 
stížnostmi a podáními. Musíme však 
uvést, že přestupkové komisi nepřísluší 
projednávat sousedské spory mezi 
občany, např. spory o hranici pozemků 
nebo zásahy do vlastnických práv či 
dokonce majetkové spory rozvedených 
manželů. K řešení této problematiky je 
příslušný výhradně soud.

JUDr. Zdeňka PechancováPřestupky

Pozlovský občasník 

Oddíl TJ celkem muži ženy dospělí celkem dorostenci dorostenky žáci žačky mládež celkem

Atletika - KVS 22 5 0 5 0 0 14 3 17
Fotbal 106 70 0 70 14 0 22 0 36

Stolní tenis*) 5 5 0 5 0 0 0 0 0
Šachy 15 9 0 9 5 0 1 0 6

Turistika 49 4 6 10 1 6 15 17 39
Volejbal 42 16 14 30 0 0 5 7 12
ČASPV 41 7 32 39 0 1 0 1 2

Jóga 16 1 15 16 0 0 0 0 0
celkem 296 117 67 184 20 7 57 28 112

  KVS - Klub vytrvalostního sportu           *) oddíl v přerušené činnosti

Ing. Stanislav JurákTJ Sokol Pozlovice v číslech k 31. 12. 2005

Maškarní ples 11. 2. 2006

Maškarní ples 11. 2. 2006
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 I když bývá zima na vesnici spíše 
odpočinkovým obdobím a ta letošní je 
často některými lidmi nazývána jako 
„Ladovská a krásná na pohled“, tak 
členové sboru jsou v neustálé činnosti.
 Když v polovině  února nepřestával 
padat sníh a v okolí se začínaly pod 
jeho tíhou bortit střechy budov a hal, 
byli jsme požádáni starostkou obce o 
jeho odstranění z ploch nad tělocvičnou

 a pódiem. A právě pódium bylo nejvíce 
ohroženým místem a jeho úklid byl 
proveden „za pět minut dvanáct“. 
Následné tání bylo naštěstí pozvolné a 
k ohrožení tající vodou v obci nedošlo.
Měsíc leden bývá již tradičně spojen
s hasičským plesem, letos v pořadí
již šestnáctým. Obrovský zájem a
kladné ohlasy nás utvrdily v tom, že 
patříme mezi kvalitní akce tohoto 
druhu. S příchodem poslední soboty 
před dobou postní vstoupil do obce 
Fašankový průvod, vedený skupinkou 

kanibalů a expertem na ptačí 
chřipku.   
 Zatímco se mladí hasiči, pokud 
to počasí dovolilo, starali o úpravu
ledové plochy na hřišti u mateřské 
školy, starší členové se zúčastnili
pořadatelské služby na amatérské 
rallye „Ve stopě valašské zimy“ ve 
Vizovicích, kde měli na starosti velkou 
část rychlostní zkoušky, tzv. Barák.

 Kromě již zmíněných aktivit, 
viditelných na veřejnosti, bylo 
nutné řešit i věci, týkající se požární 
ochrany. Stávající cisterna byla 
vyřazena z provozu a nahrazena 
vozidlem stejného typu koupeného 
od Města Slavičína. Tato obměna by 
měla prodloužit možnost využívání 
zásahového vozu bez velkých 
finančních nároků na opravu.  Dále 
byla provedena oprava motoru 
hasičské stříkačky a generální 
oprava přívěsného vozíku. Ve 

spolupráci s místostarostou obce se 
připravovaly dokumenty, týkající se 
např. zásahové jednotky sboru včetně 
zdravotních prohlídek členů a odborné 
přípravy, požární řád obce a jiné 
písemnosti  vyžadované Hasičským 
záchranným sborem ČR. 
 A na co se můžeme připravit 
v jarních měsících? Kromě příprav 
na 100. výročí založení sboru, které 

je plánováno na 8. července, to bude
stavění máje (29. dubna),  kácení máje 
(27. května), okrsková soutěž (3. června 
v Ludkovicích) a pohárová soutěž 
mladých hasičů „O pohár starostky 
obce Pozlovice“ (18. června). 
 Závěrem bych vás požádal o 
opatrnost při jarních úklidech, 
kdy při pálení ořezaných větví a 
rostlinných zbytků hrozí riziko 
požáru neshrabané staré trávy a tím 
i možnost vzniku plošného požáru.

Tomáš MartinecSDH Pozlovice

Pozlovský občasník 

 Množí se případy, kdy majitelé 
různých plemen psů vyvádějí své 
miláčky do honiteb, mimo veřejné 
cesty, většinou bez náhubků a 
neuvázané. Toto nekritické a 
neodpovědné jednání majitelů psů 
ruší myslivecké právo a tím i obecné 
ustanovení občanského zákoníku a 
zákona o myslivosti. 
 Zejména je tímto protiprávním 
jednáním porušováno: 
■ Právo zvěř chovat a chránit – to 
zastoupeno vlastníkem nebo nájemcem 
honitby – vlastníci psů toto právo ruší.
■ Ochrana zvěře před škodlivými 
zásahy zvířat – v tomto případě psů. 
Zajištění řádné ochrany myslivosti 

je povinností každého vlastníka a 
nájemce honitby, který k tomuto účelu 
ustavuje mysliveckou stráž, která 
tento zájem zajišťuje a prosazuje.

■ Vlastníkům psů je zakázáno nechat 
psy volně pobíhat v honitbě. Pes, který 
volně pobíhá v honitbě, pronásleduje 
zvěř, nebo se k ní plíží, může být 

usmrcen. 
■ Pes, který se toulá honitbou, ruší 
zvěř, která opouští hnízdní prostory, je 
stresována, hyne a je tak snížen výnos 
honitby. 
■ Výcvik loveckých a neloveckých 
psů v honitbách je možno provádět 
pouze se souhlasem uživatele honitby. 
■ Psi, kteří se volně pohybují, mohou 
být přímo kontaktování s nakaženou 
zvěří (liška, jezevec apod.) a případné 
nakažení chorobou může být přeneseno 
nekontrolovaně na lidi. 
 Věřím, že naši snahu o klid 
v přírodě pochopíte i Vy a svým 
korektním chováním napomůžete 
k zachování již tak nízkých stavů 

Myslivecké sdružení KOMONECUpozornění pro majitele psů

Hasičský ples  21. 1. 2006 Fašanky 22. 2. 2006
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Daniela LinhartováJaro, kde jsi…

Bc. Bronislava Coufalíková

☼ ……se nám zatoulalo? – povzdechne 
si nejeden z nás dospělých. A že jsme si 
tuto zimu užili! Ještě mnoho dospěláků 
bolí záda z nekonečného odhazování 
sněhového přívalu.  
 Děti? Pro ně to byla zima jak má být 
– sníh, led, mráz… Na to něžné „bílo“ 
se dá koukat z oken, na zahradě stavět 
sněhuláky, krásně dělat andělíčky a 
teď, když jsou rampouchy – potají je 
ochutnávat. Mňam!!  
      

 Nevím jak Vy, ale já se na zelenou 
travičku  a sluníčko opravdu těším. 
Jaro je pomalu, ale nenápadně cítit ve 
vzduchu a slyšet  ve štěbetání ptáků. 
Ptáčci – pro nás pojmenování jedné 
ze tříd ( máme ještě rybičkovou a 

motýlkovou) a hlavně pro děti starost,  
co udělat, aby zimu přežili a v létě 
zpívali. Děti vyráběly pochoutkové 
„květináče“, denně sypaly do krmítek a 
pozorovaly, co přiletí. Výběr byl pestrý 
- sýkorka koňadra, sýkorka kominíček, 
vrabci, dlask, 2 sojky, hrdličky a jako 
bonus – celou zimu se prochází a na 
slunečnici si pochutnává hejno devíti 
koroptviček ( děkuji Vám, milí rodiče, 
všem za spolupráci).  
 S jarem se k nám opět blíží 
mnoho aktivit, které potěší : 
□ velikonoční malování vajíček 
a poznávání lidových zvyků 
našeho kraje   
◘ besídka ke Dni matek
□ již 4. ročník Zahradní slavnosti
◘ koncert dětí z LŠU  v Luhačovicích  
pro předškoláky 
□ divadelní představení 
◘ loučení s předškoláky, táborák
□ milá setkání s přáteli z Domova 
důchodců – už se na Vás těšíme!!!
◘ hry rodičů s dětmi – už i na zahradě
□ a úplná novinka: podzimní Dýňová 
slavnost v prostorách zahrady MŠ  
- tady prosím, myslete již teď na 
jaře, sázejte a s láskou pěstujte dýně.

 Dětem je potřeba dát podněty, 
prostory, lásku a hodně trpělivosti. 
Odměna je pak zpravidla celoživotní.
 Děkuji všem přátelům a příznivcům 
školy za přízeň, sponzorské dary 
a ochotu spolupracovat. 

 
 

Obci Pozlovice, které jsou naším 
zřizovatelem za nemalé finanční částky, 
které se rozplynou v provozu – ale to 
je již jiné téma a  o tom v dalším čísle. 
 

2. ročník přehlídky a degustace slivovice z Luhačovského Zálesí
 Ve dnech 3. a 4. března 2006 
proběhla v Pozlovicích v pořadí 
již druhá přehlídka a degustace 
slivovice z Luhačovského Zálesí. 
Celkem se sešlo 48 vzorků převážně 
z Pozlovic a ze sklizně ovoce roku 
2005. Z nich 18 členná komise 
pod vedení čestného předsedy 
prof. Ing. Vlastimila Fice, DrCs. 
vybrala tu nejlepší slivovici. 

 
 
 Slavnostní vyhlášení pak proběhlo 
v sobotu 4. 3. 2006 v 15.00 hodin 

v sále víceúčelové budovy Obecního 
úřadu v Pozlovicích. Tři nejúspěšnější 
účastníci převzali z rukou představitelů 
obce  a vítěze 1. ročníku poháry.
 Pořadí: 1. Ludmila Čechová,
2. Alois Coufalík, 3. František Bětík.

 
 
K poslechu všem hrála cimbálová 
muzika Malé Zálesí z Luhačovic.
 Organizačně tuto akci zajištovala 
Obec Pozlovice a Základní 
organizace Českého zahrádkářského 

svazu Pozlovice.  
 

Pozlovský občasník 

1.

2.

3.
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Mgr. Oldřiška Filipovičová

 I když se to nezdá, je tomu již 10 let, 
kdy škola oslavovala své 100. výročí. 
Byly tehdy uvolněny nemalé finanční 
prostředky a škola své jubileum 
oslavila v novém. Kompletně byla 
zrekonstruována – omítky, výměna 
oken, dveří, podlahy, osvětlení 
tříd, vybudování učeben výtvarné 
a hudební výchovy a též přístavba 
a zařízení kuchyně a altánu, který 
dal škole typicky nový vzhled. Byla 
přistavena nová podkrovní učebna, 
čímž škola získala pět tříd a mohla se 
zařadit mezi školy se všemi ročníky I. 
stupně. Byly vybudovány taky šatny, 
kabinet a sborovna. Všechny třídy se 
změnily k nepoznání, což způsobily 
do barev laděné nové lavice, židle 
a nábytek. Všichni jsme byli velmi 
šťastni a vděčni za investice, které 
obec do školy vložila, nebylo možné 
přehlédnout, že škola „rozkvetla“. 
Snažíme se, aby nadšení a um 
pedagogů a spousta tvořivé práce dětí 
jí dodalo domácího zabydleného tepla. 
Tepla, pro ty, kteří v ní pracují i pro 
žáky, kteří se v ní učí. Všichni, kdo 
ve škole pracujeme, se snažíme, aby 
děti ve škole získali dobré vědomosti 
a znalosti v atmosféře klidu a důvěry, 
aby výchova probíhala v prostředí 
spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi 
dětmi a učiteli a rodiči, aby dítě se stalo 
spolutvůrcem toho, co se ve škole děje.

 
Ráda bych Vám představila naši školu 
v období posledních 10 let. Do školy 
dnes dochází 91 žáků (nejvíce zde 

bylo 131 žáků), kteří se vyučují v 5 
učebnách. Jsou zde žáci z Pozlovic, 
Podhradí, Řetechova i Luhačovic. 
V budově je ještě ředitelna, sborovna, 
kabinet na pomůcky, šatny a sociální 
zařízení. Stravování zajišťuje kuchyň 
s jídelnou. Při škole je zřízena školní 
družina v budově obecního úřadu, 
která v posledních letech byla částečně 
zrekonstruována – rozšířena prostorově 
a částečně vybavena novým nábytkem. 
Ve škole vyučuje 5 pedagogů a 2 
vychovatelky. Ke škole neoddělitelně 
patří i provozní zaměstnanci 
– vedoucí stravování, 2 kuchařky, 
uklízečka, školnice a topič. 
 V r. 2003 se škola stala právním 
subjektem – zřizovatelem školy není 
okres ale obec Pozlovice. Obec se 
stará o budovu a její provoz, 
který také financuje. Výuku 
a vzdělání zajišťuje finančně 
kraj. Celých uplynulých 
10 let se škola snažila 
objevovat talentované 
děti a pečovat o ně. 
Celoroční snažení učitelů 
v tomto směru vrcholilo 
soutěžemi „Talentinum“ 
a „Sportinum“. Všechny 
děti se zúčastňovaly 
soutěží v recitaci, rétorice, 
zpěvu, čtení, výtvarných 
a rukodělných pracích. 
Nejlepší děti se předvedly 
veřejnosti. 
 K vyhledáváním talentovaných dětí 
pomáhají i různé zájmové kroužky ve 
škole, v Základní umělecké škole 
v Luhačovicích, Městském domu 
dětí a mládeže v Luhačovicích 
nebo v různých složkách v obci 
(Junák, oddíl kopané apod.). Letošní 
rok na naší škole pracuje kroužek 
taneční, národopisný, výtvarný a 
dyslektický, který pomáhá již dlouhá 
léta dětem s vývojovými poruchami 
učení nebo tělesně postiženým 
dětem se zařadit do normálního 
vyučovacího procesu. Škola aktivně 
spolupracuje se specializovanými 
pedagogickými pracovníky 
z Pedagogicko-psychologické poradny 
ve Zlíně.   
 Ve škole probíhá pro zájemce 
výuka angličtiny a prostory školy 
jsou propůjčeny kroužku HIP 
HOP, saxofonovému dívčímu 
orchestru a Základní uměleckou 
školou Luhačovice je zde vyučován 

hudební obor hra na klavír. Děti 
nemusí dojíždět do Luhačovic 
a alespoň některé zájmy mohou 
provozovat přímo ve škole. 
 Ve škole máme i počítačovou 
učebnu, kterou mohou žáci využívat 
ve výuce (jako doplňkovou metodu 
práce) nebo i po vyučování při 
potřebě procvičování učiva nebo 
vyhledávání informací na internetu. 
Naši učebnu s oblibou a zájmem 
využívají pro přípravu do školy i  žáci 
II. stupně. Každoročně jsou pro žáky 
uspořádány návštěvy divadla (Zlín, 
Uherské Hradiště), ale jsou do školy 
zvána i malá divadélka, v poslední 
době to bylo loutkové divadlo. 
Navštěvujeme kino, výchovné 
koncerty a různé kulturní pořady jak 

v Luhačovicích tak ve Zlíně. 
 Každoročně je pořádána odborná 
přednáška lékaře pro žáky 5. třídy, 
beseda s Policií ČR a různé jiné 
aktuální besedy, které se snaží 
řešit problémy našich dětí. 
 Součástí školy je školní družina, 
která vyplňuje volný čas dětí 
v odpolední době. Pro děti jsou zde 
připravovány různé aktivity a soutěže 
a taky programy pro rodiče. Pracuje 
zde i taneční kroužek se skupinou 
mažoretek, které se účastní různých 
akcí v obci i mimo ni. 
 Škola zapojuje děti i do různých 
soutěží pořádaných krajem nebo 
různými institucemi, ať už je to 
recitace, sportovní, výtvarné nebo 
matematické soutěže. Skoro z 
každé soutěže se vracíme s dobrým 
umístěním, což taky svědčí o 
dobré přípravě žáků na škole. 
 Každoročně se nadaní žáci 
5. tř. hlásí ke studiu na víceleté 

110 let ZŠ Pozlovice 

Marie Terezie

Michaela Podškubková
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gymnázium, do sportovní 
školy nebo do tříd s rozšířenou 
výukou matematiky. Úspěšnost 
přihlášených je velmi dobrá. 
 Našli jsme i družební školu na 
Slovensku v Lednickém Rovném. 
Navzájem jsme se navštěvovali 
při různých aktivitách – nejen 
žáci ale i učitelé. Při vzájemných 
návštěvách jsme se snažili poznat 
práci i organizaci jiné školy, děti najít 
nové kamarády a přátele. 
 Velmi dobrá je spolupráce i 
s mateřskou školou. Každoročně 
se navštěvují děti obou 
zařízení ve výuce i při různých 
aktivitách a slavnostech. 
 Již počtvrté rodiče společně se 
zaměstnanci školy zorganizovali 
ŠKOLNÍ PLES a dvakrát ročně sběr 
starého papíru. Každým rokem spolu 

s 

s Mysliveckým   sdružením KOMONEC 
pořádáme naučné dopoledne. I do 
budoucna čeká školu řada úkolů. 

Nejbližší z nich je vypracování nového 
RÁMCOVÉHO PROGRAMU, podle 
kterého se začne ve škole učit od 
školního roku 2007/2008. 
 Představila jsem Vám školu, kterou 
sice nevlastníme, ale která je přesto 
naše. Je to naše škola, protože v ní 
učíme, řídíme ji nebo do ní posíláme 
svoje děti. Je to škola našich žáků. Byla 
bych ráda, aby vždy byla společenstvím 
lidí, kde jeden k druhému bude 
cítit respekt a odpovědnost, aby 
poskytovala kvalitní vzdělání a vždy 
se mohla spolehnout na pomoc obce 
a rodičů a aby v ní všichni dělali vše 
s chutí a láskou. Poděkování patří 
všem zaměstnancům za práci, kterou 
pro školu dělají, mnohdy i nad rámec 
svých pracovních povinností. 
 Zároveň Vás všechny srdečně zvu na 
oslavu 110. výročí školy, která se bude 
konat 23. 4. 2006 v sále víceúčelové 
budovy v Pozlovicích. Program, který 
začne ve 14.30 hodin Vám ještě více 
přiblíží um i snažení děti a pedagogů 
na této škole. Jste všichni srdečně 

zváni. V rámci 
oslav bude 15. 5. 
2006 slavnostní 
vernisáž v galerii 
k u l t u r n í h o 
domu Elektra 
v Luhačovicích. 
Věřím, že se 
přijdete podívat 
na práce svých 
dětí a výstava 
bude stejně 
úspěšná jako ta 
předcházející.

Přijďte spolu 
s námi oslavit 
vzdělání.

pokračování ze str. 7

 Agentura pro rozvoj cestovního 
ruchu ARC Mikulov, s. r. o. – agentura 
pověřená sběrem dat ve Zlínském kraji 
– zahájila největší sběr turistických 
informací za poslední období. Cílem 
je shromáždit komplexní, detailní a 
zejména aktuální informace o nabídce 
hlavních turistických zajímavostí, 
služeb, aktivit a akcí za všechny 
obce Zlínského kraje. Získané 
informace budou sloužit pro realizaci 
společných turistických propagačních 
tiskovin a pro nový turistický portál 

Zlínského kraje. 
 Nově vytvořená databáze 
cestovního ruchu bude obsahovat 
turistické zajímavosti (hrady, zámky, 
muzea, apod.), turistické aktivity 
(cykloturistika, vodní sporty, golf, 
sportoviště, apod.), turistické služby 
(ubytování, turistické informační 
centrum, cestovní kancelář, apod.) 
a kalendář významných kulturních, 
společenských a sportovních akcí za 
celé území Zlínského kraje. 
 Je důležité, abyste se do 

projektu zapojili i Vy, jednotliví 
poskytovatelé služeb, a aktuální 
informace o Vašich službách 
nám předali k uveřejnění. 
 Cestovní ruch je specifická 
oblast podnikání, kde je spolupráce 
všech poskytovatelů služeb 
s veřejnou správou nezbytná. 
Věříme, že toto je jedna z cest, jak 
posílit návštěvnost naší obce. 
 Bližší informace Vám poskytne 
Dušan Richter, tel. 577 131 002.

Ing. Olga TkáčováSpolupráce v cestovním ruchu

Mažoretky na Dětském karnevalu 29.1. 2006
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Obvodní zdr. středisko 577 133 478 Obvodní zdr. středisko 577 132 777 Obvodní Masaryk. 186 577 133 332
MUDr. Jiří Mouka MUDr. Pavel Bárek MUDr. Zbyněk Láznický

pondělí 7:00 - 12:00 pondělí 7:00 - 13:00 pondělí 12:00 - 17:00
úterý 7:00 - 13:00 úterý 12:00 - 17:00 úterý 7:00 - 12:00
středa 12:00 - 17:00 středa 7:00 - 13:00 středa 7:00 - 13:00
čtvrtek 7:00 - 13:00 čtvrtek 7:00 - 13:00 čtvrtek 7:00 - 13:00
pátek 7:00 - 13:00 pátek 7:00 - 13:00 pátek 7:00 - 12:00

Obvodní láz. poliklin. 577 682 297 Internista zdr. středisko 577 132 722 Zubní zdr. středisko 577 133 015
MUDr. Helena Lutrová MUDr. Karel Malík MUDr. Olga Bartončíková

pondělí 7:15 - 12:15 pondělí 7:00 - 12:00 pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
úterý 7:15 - 12:15 úterý 12:00 - 16:00 * úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00
středa 7:15 - 12:15 středa 7:00 - 12:00 středa 7:00 - 12:00
čtvrtek 7:15 - 12:15 čtvrtek 12:00 - 16:00 * čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
pátek 7:15 - 12:15 pátek 7:00 - 12:00 pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

* přednostně objednaní  16:00 - 18:00 Bol. případy:  7:00 - 8:00, 12:30 - 13:00
Zubní Dr. Vesel. 141 577 132 375 Zubní zdr. středisko 577 133 080 Zubní Nádražní 282 577 133 657

MUDr. Radoslav Obrtel MUDr. Sylva Krejčí MUDr. Eva Machů
pondělí 8:00 - 16:00 pondělí 6:30 - 12:00 12:30 - 15:00 pondělí 7:00 - 16:00
úterý 8:00 - 16:00 úterý 6:30 - 12:00 12:30 - 15:00 úterý 7:00 - 15:00
středa 8:00 - 16:00 středa 6:30 - 12:00 12:30 - 15:00 středa 7:00 - 15:00
čtvrtek 8:00 - 16:00 čtvrtek 6:30 - 12:00 12:30 - 15:00 čtvrtek 7:00 - 14:00
pátek 8:00 - 14:00 pátek 6:30 - 12:00 pátek 7:00 - 12:00

Bolestivé případy:  7:00 - 8:00 Bol. případy na začátku ordinační doby
Zubní Nádražní 282 577 132 808 Zubní zdr. středisko 577 133 466 Dětská zdr. středisko 577 131 055

MUDr. Božena Zichová MUDr. Jitka Slezáková MUDr. Věra Vytopilová
pondělí 7:30 - 15:30 pondělí 7:30 - 15:00 pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 13:00
úterý 7:30 - 13:30 úterý 7:30 - 16:00 úterý 7:00 - 10:00 11:00 - 14:00
středa 7:30 - 15:30 středa 7:30 - 15:00 středa 7:00 - 10:00 10:30 - 11:30
čtvrtek 7:30 - 14:30 čtvrtek 7:30 - 15:00 čtvrtek 11:00 - 16:00
pátek 7:30 - 13:00 pátek 7:30 - 12:00 pátek 7:00 - 11:30
Bolestivé případy:  7:30 - 8:00

Dětská zdr. středisko 577 132 411 Uš-No-Kr zdr. středisko 577 133 012 Gynekolog zdr. středisko 577 133 470
MUDr. Petra Bělíková MUDr. Jaroslav Brzák MUDr. Jaroslav Kudrna

pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00 pondělí poliklinika Slavičín pondělí 7:30 - 12:00
úterý 7:30 - 10:30 11:30 - 12:30 úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 7:30 - 10:30 11:00 - 12:30* středa 8:00 - 12:00 středa 13:00- 17:00
čtvrtek 7:30 - 11:30 13:00 - 15:00** čtvrtek 8:00 - 12:00 čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 7:30 - 12:00 pátek 7:30 - 12:00 pátek -

*
 poradna Ludkovice ** prevence úterý a st. ultrazvuk 7:30-8:00 odběry

Gynekolog Nábřeží 971 577 133 764 Chirurg zdr. středisko 577 132 440 Oční 577 132 463
MUDr. Aleš Jirátko MUDr. Vladimír Vondrák MUDr. I. Kocháňová + MUDr. P. Dostálková

pondělí - pondělí 13:30 - 18:00 pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
úterý 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00 úterý - úterý 8:00 - 12:00
středa 12:30 - 16:00 středa 8:00 - 14:00 středa -
čtvrtek - čtvrtek - čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
pátek 7:30 - 12:00 pátek 13:30 - 16:00 pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Perimetr - pondělí a čtvrtek

Urologie zdr. středisko Laboratoř zdr. středisko 577 132 239 Masarykova 655 - naproti Alfamarketu 
MUDr. Zbyněk Kúřil Jana Fojtíková Pojišťovna VZP ČR                  577 133 245

čtvrtek 7:30 - 12:00 pondělí 7:00 -10:00 pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
úterý 7:00 -10:00 úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kožní zdr. středisko 577 133 470 středa 7:00 -10:00 středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
MUDr. Daniela Barošová čtvrtek 7:00 -10:00 čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00

pátek 7:00 - 13:00 pátek 7:00 -10:00 pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Odběry krve:  7:00 - 9:00

Ordinační hodiny lékařů v Luhačovicích

Pozlovský občasník
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KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD
12

9.4.
Ž Březová - POZLOVICE 13:45

12:30 BUS
10 D Štípa - POZLOVICE 13:30
12 8.4. A Jaroslavice - POZLOVICE 16:00 15:00 BUS
13

16.4.
Ž Trnava - POZLOVICE 14:30 13:30 BUS

11 D Tečovice - POZLOVICE 13:45 12:45 BUS
13 A Bratřejov - POZLOVICE 16:30 15:15 BUS
14

23.4.
Ž POZLOVICE - Všemina 10:00 ---

12 D POZLOVICE - Příluky 14:00 ---
14 A POZLOVICE - Všemina 16:30 ---
15

30.4.
Ž Provodov - POZLOVICE 14:30 13:30 BUS

13 D Návojná - POZLOVICE 10:00 09:00 BUS
15 A Veselá - POZLOVICE 16:30 15:15 BUS
16

7.5.
Ž POZLOVICE - Biskupice 10:00 ---

14 D POZLOVICE - Kostelec 14:00 ---
16 A POZLOVICE - Biskupice 16:30 ---
17

14.5.
Ž Kašava - POZLOVICE 10:30 09:30 BUS

15 D Nedašov - POZLOVICE 14:00 13:00 BUS
17 A Kašava - POZLOVICE 16:30 15:15 BUS
18

21.5.
Ž POZLOVICE - Velký Ořechov 10:00 ---

16 D POZLOVICE - Louky 14:00 ---
18 A POZLOVICE - Neubuz 16:30 ---
19

27.5.
Ž Hvozdná - POZLOVICE 14:00

13:00 BUS
17 D Horní Lhota - POZLOVICE 14:00
19 A Lůžkovice “B” - POZLOVICE 16:30 15:30 BUS
20

4.6.
Ž POZLOVICE - Lukov 10:00 ---

18 D POZLOVICE - Újezd 14:00 ---
20 A POZLOVICE  - Lukov “B” 16:30 ---
21

11.6.
Ž Jasenná - POZLOVICE 9:00

8:00 BUS
21 A Jasenná - POZLOVICE 10:45
22

18.6.
Ž POZLOVICE - Zádveřice 10:00 ---

22 A POZLOVICE - Zádveřice 16:30 ---

ROZLOSOVÁNÍ  OKRESNÍ  SOUTĚŽE  V  KOPANÉ
JARO 2006

Ž  -  ŽÁCI - okresní soutěž skupiny ”B” 
D - DOROST - okresní přebor  
M - MUŽI - okresní soutěž III. tř. sk. ”B” 
BUS  -  autobus ČSAD Vsetín a.s.   
Pozn.        
Odjezdy autobusu na utkání mužů jsou z Podhradí.
Na utkání žáků a dorostu je odjezd autobusu ze hřiště.

Pozlovský občasník 

Příznivci jsou srdečně vítáni.
Přijďte podpořit amatérský sport !
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První jména našich předků se ob-
jevují v záznamech o dějinách 

obce. R. 1287 je zápis o muži se 
jménem Soběhrd a 1399 Mikúšek 
z Pozlovic. Soběhrd je jméno složené 
– sám sobě hrdý, tj. buď hrdý, nebo 
samolibý Mikúšek je mazlivé jméno 
pro Mikuláše.

Ve 13. a 14. stol. se lidem dávalo 
jen jedno jméno (Soběhrd, 

Mikúšek) a označovala se případně 
dědina původu. Jména ze 17. století již 
byla dvoujmenná. Nebyla to však ještě 
příjmení, ale jen tzv. příjmí, přízviska. 
Většina přízvisek byla odvozena od 
jména otce nebo rodu bydlícího na 
chalupě. Od rodného jména Jakub: 
Jakubů - Jakubců, od Jan: Jandů 
- Janišků, od jména Václav - Vaňků, 
Blahoslav: Blahů, Kristián: Kristýn – 
Kristýnů. Jméno Jana Bryšků můžeme 
vysvětlit ze jména Ulbricht - Brych, 
Bryšek, případně Břetislav (Břech 
– Brych – Bryšek), ale i od jména 
„brygant, brykant“ – loupežný voják.

Urbář Luhačovického panství z r. 
1679 uvádí tato jména hospodářů: 

Hubáček, Jakubčík, Machů, Hala-
part, Berglík, Hurkovský, Lešovský, 
Obdržalovský, Trčalovský, Tetucho-
vský, Juřinovský, Mahdinovský, 
Krčovský, Zháňalovský, Křížkovský, 
Jandovský, Duchkovský, Dosúdilů, 
Šibenkovský. Není mezi nimi žádné 
jméno, které známe z Pozlovic za 
uplynulých 100 let 20. - 21. století. 
Machů  byl potomkem usedlého 
se jménem Mach (od Matěj nebo 
Matouš), Dosůdilů měl otce Dosůdila, 
i když nevíme, oč se soudil, až se 

dosoudil (vyhrál spor nebo vše pro-
soudil?). Jména končící na –ský 
označují usedlé na gruntu sedláka 
Obdržala, Trčaly, Tetucha, Juřiny atd. 
Nezjistíme již, od které hůrky byl po-
jmenován Hurka – Hurkovský, proč 
někomu říkali Lešovský (od les jako 
Lešná – brněnská Lesná). Křížkovský 
asi bydlel u křížku (původní stál u 
cesty k Podhradí mezi farou a dnešním 
obchodem; je přestěhován do svahu 
vedle schodiště na hřbitov). Možná 
tak byl pojmenován ten, kdo nosil před 
procesím křížek. Šibenkovský má něco 
společného se šibenicí, ale o takovém 
popravčím zařízení z dějin obce nic 
nevíme. Může to být přezdívka pro 
lotříka, šibeničníka, zlomyslného 
člověka. Nevíme, zda jméno Krčovský 
vzniklo pro člověka trpícího křečemi 
nebo pro osobu s pokřivenou tváří 
nebo tělem. Halapart měl předky, 
kteří sloužili s obecní halapartnou 
(ponocný), nebo s ní chodil sám. Jmé-
nem Berglík – Berklík říkali někomu 
buď pro jeho dlouhé prsty – berka jako 
poberta, zloděj, nebo je to zkomole-
nina jména Bernard, Bernard. Těžko 
rozhodnout, s dávnými nebožtíky se 
neporadíme. 

Na venkově se rodová příjmení 
začala ustalovat v 17. stol. V ma-

trice rodné a křestní farnosti Pozlovice 
z r. 1641, kterou založil P. Maxmilián 
Orpherius, nacházíme 149 příjmení 
(rodičů, kmotrů, porodních babiček). 
Novorozenci byli zapsáni jen jménem 
rodným - křestním; nejobvyklejší 
byla Martin, Matúš, Mikuláš, Jan, 
Jiřík, Pavel, Tomáš, Václav, Apolena, 
Kateřina, Marianna, Anna, Magdalena, 

Zuzana). Mezi příjmeními jsou jména 
Martinec - Martinců, Boraň – Boraňů, 
Sedlář – Sedlářů, Žmola – Žmolů. 
Bartoš  a Bartonec (i pozdější 
Bartončík) vznikla ze jména 
Bartoloměj. Ostatní příjmení jsou 
tvořena ze jmen Jakub, Jan, Jiří – Jura 
aj. (Jan) Blahů je potomek Blahy 
- Blahoslava (i pozdější Blahoš), 
(Jura) Fabišů byl synem Fabiána, 
Machanců, Matulů byli pojmenováni 
podle světců Matěje nebo Matouše, 
Martinec podle sv. Martina. Miklas, 
Miklů mají jména podle biskupa 
Mikuláše, Ondřík, Pavlů, Palík, Palů, 
Václavík nebo Vavruša jsou jména po 
otcích s rodnými jmény Ondřej, Pavel, 
Václav, Vavřinec.  

Jména Dobračka, Koč, Kovář 
Kramář, Kramářka, Kuchařka, 

Masař, Masařík, Nádeník, Pastýř, 
Rechtorka, Žebračka označují po-
volání nebo společenské postavení 
kmotrů nebo svědků. Sedlář již bylo 
označením majitele jednoho z mlýnů 
(Sedlář – mynář). Jména Kostelecký, 
Pitínský, Hanáček, Doláček patrně 
označovala přistěhovalce z obcí Kost-
elec a Pitín a z Hané nebo Dolňácka 
(zvaného dosud Doláky). Kostelecký  
však mohl být i člověk spojený 
s nějakou prací při kostele apod.

Některá jména žijí v Pozlovicích po 
staletí, jiná měla jen krátkou dobu 

trvání. Která to byla a jsou, jak vznikla 
a zanikala, to si zase vysvětlíme přístě. 
Zajímavý osud má v Pozlovicích 
např. jméno Bil, Bila a historicky 
doloženou dobu vzniku např. 
jména Gergela nebo Herák. 

PhDr. Josef Kolařík, CSc.Jména prvních Pozlovjanů

Pozlovský občasník

  V dnešním světě je příliš snadné 
a zároveň také příliš těžké žít. Ještě 
nedávné nereálné představy se staly 
skutečností, rychlost vývoje předstihla 
lidskou schopnost vnímat. Není čas 
na prožitek, není čas si všímat okolí, 
natož sebe sama. Člověk je zahlcen 
zbožím a informacemi. Obojí se musí 
naučit odmítat, chce-li prožít něco 
opravdového, co není přefiltrováno 
klamným svitem televizní obrazovky.
 Postní doba nám nabízí novou 
příležitost, abychom se jako poutníci 
vydali do svého nitra, a tam se setkali 
s ukřižovaným Ježíšem.

Zamyšlení na dobu postní

Březnové slunce má krátké ruce.
Studený a mokrý duben plní sklepy

a sudy.
Nechť si duben sebelepší bývá, 

ovčákovi hůl jen přec se zasněžívá.
Jiří a Marek, mrazem nás zalek.
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Kulturní a společenské akce

Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

• 1., 4. a 9. dubna v provozní dobu Ekodvora  
 sbírka pro Diakonii Broumov
◦ 23. 4.  - 110. výročí školy
◦ 29. 4. - stavění máje
• 30. 4.  - slet čarodějnic
◦ 27. 5.  - kácení máje
• 28. 5.  - jednodenní zájezd do termálních lázní  
   Podhájská

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2006
  
Květoslava Procházková Leoše Janáčka 198   70 let
Ludmila Hájková Nivy 218   70 let
Viliam Dolinay Pozlovice 107   70 let
Jaroslav Veselík Leoše Janáčka 144   70 let
Karel Šulák Na Drahách 170   75 let
Vlasta Martincová Nivy I. 260   75 let
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120   83 let
Anastázie Hrubošová Nivy 222   83 let
Anna Bárková Hlavní 40   83 let
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159   83 let
Štěpánka Kalíková Za Potokem 82   84 let
Žofie Mikulcová DD Luhačovice   86 let
Marie Krajčová Podhradská 105   86 let
Josef Blahoš Za Potokem 8   88 let
Josef Tomášek Hlavní 79   92 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Daniel Krajča         Podhradská 314
Linda Hamšíková                           Hlavní 184
Viktor Talaš  Hlavní 52

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili

Marie Bartončíková Za Potokem 3                      86 let
Anežka Štěpáníková Hlavní 50 81 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.

Vydal Obecní úřad Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel., fax: 577 131 002   e-mail: obec@pozlovice.cz    www.pozlovice.cz       Číslo registrace: MK ČRE 16101 

Vážení občané, zastupitelé a členové spolků,         
přivítáme Vaše příspěvky do občasníku a Vaše náměty, k tomu co se chcete na stránkách tohoto periodika dozvědět.
Občasník vychází v první jarní, letní, podzimní a zimní den. Uzávěrka vždy 14 dnů před vydáním.

KULTURNÍ  KOMISE  OBCE  POZLOVICE
oznamuje, že v neděli 28. května 2006

pořádá zájezd do termálních lázní

PODHAJSKÁ.

Zájemci se mohou hlásit v knihovně
u paní Hájkové. Cena bude upřesněna.

SDRUŽENÍ POZLOVSKÝCH ČARODĚJNIC
oznamuje, že v neděli 30. dubna 2006

opět letíme.
Sraz bude jako každoročně u „hasičárny“.
Mimo klasické volby MISS bude hlavní

soutěží letošního roku hra
„O  NEJLEPŠÍ  ČARODĚJNICKOU  HLAVU“

účes, make-up, úsměv, pokrývka
  hlavy -     to vše

bude hodnoceno dohromady.
Na sletišti /hřiště/ také plnohodnotně 

odměníme tu z nás, která se bude nejlépe 
a nejvytrvaleji vlnit, natřásat, tančit a svíjet 
za zvuků tradičního obveselovače 

Zeleného mužíka z Lipové - Zdenka 
Kaluse. Podrobnější pozvánky budou 

každé zavedené i začínající čarodějnici 
doručeny domů.

HOPSA HEJSA NA HŘIŠTĚ,
NEMYSLEME NA „PŘÍŠTĚ“.

POŘÁDNĚ SI ZALETÍME,
AŤ SE TROCHU UVOLNÍME.

POSLEDNÍ DUBEN JE TEN ČAS,
KDY SI ZAŘÁDÍME ZAS !!!

Letu zdar !!!

Pozlovský občasník


