
”Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci” - touto zásadou se již 100 let řídí 
Sbor dobrovolných hasičů v Pozlovicích.

Hasičská zbrojnice v roce 1974
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaÚvodní slovo starostky
Vážení občané,

po deštivém, studeném jaru, od kterého 
jsme všichni očekávali plno sluníčka 
a tepla, Vás zdravím u příležitosti 
letního slunovratu. Neobvyklý průběh 
jara nám všem komplikoval život. Na 
zahrádkách pořád mokro, vjet do pole 
a zaset bylo uměním. Přes nepříznivé 
klimatické podmínky však život 
obce šel dál. Společnými silami jsme 
zvládli jarní úklid. Za pomoc děkuji 
všem, kteří reagovali na naše výzvy 
a „zametením před vlastním prahem“ 
pomohli v nejkratší možné době 
zbavit obec prachu ze zimního posypu.
  Nevím jak Vám, ale mně 
se velikonoční Pozlovice opravdu 
líbily, skutečně nám rozkvetly!
Kromě jedné části, a to centra obce. 
Tam přes nepřízeň počasí zahájily 
dodavatelé práce na dokončení 
kabelizace nízkého napětí a veřejného 
osvětlení. Aby mohly započat práce 
na vybudování zpevněných ploch 
a chodníků, muselo být počátkem 
dubna vyvezeno z prostoru před 
hotelem Ogar velké množství sněhu. 
Plánovaný termín dokončení – 16. 
května – byl posunut o 1 měsíc.  
  Pro provádění zemních prací 
v našich podmínkách je nejhorší 
déšť. A ten bohužel provázel tuto 
stavbu často v takových dávkách, 
že bylo velmi obtížné dodržet 
technologické postupy, zajistit kvalitu 
díla a k tomu co nejméně znečisťovat 
veřejná prostranství. O průběhu 
stavby centra a altánu se dočtete v 
samostatném článku. Dnes už víme, 
že se nám 100. výročí založení 
SDH v Pozlovicích podaří oslavit 
společně se slavnostním otevřením 
upravené návsi v sobotu 8.7.2006.
 Před těmito oslavami nás čeká ještě 
nelehký úkol. Rada obce reagovala 
na výzvu Zlínského kraje a přihlásila 
Pozlovice do soutěže Vesnice roku 
2006. Co to pro nás znamená?

Hodnotitelská komise bude 
posuzovat následující okruhy života 
obce:     
� Koncepční dokumenty (územní 
plán, program obnovy venkova, 
rozpočet obce)  
� Společenský život (obnova a 
udržování tradic, činnost spolků)
� Aktivity občanů (jakým 
způsobem se podílejí na činnosti 
obce, dobrovolná práce) 
� Podnikání (zemědělské a 
nezemědělské podnikání, živnosti 
v obci, činnost obce)  
� Péče o stavební fond a obraz 
vesnice (historické objekty, 
soulad nové zástavby)  
� Občanská vybavenost, inženýrské 
sítě, úspory energií, likvidace odpadů
� Péče o veřejná prostranství, 
přírodní prvky a zeleň v obci 
� Péče o krajinu – celkové 
obhospodařování pozemků, regulace 
toků, nové výsadby  
  Hodnocení pro nás bude 
srovnáním, co děláme dobře a 
v čem naopak máme rezervy. 
Konkurence je velká, letos soutěží 
31 obcí, což je v historii soutěže 
rekord. V hodnotitelské komisi jsem 
pracovala tři roky a vybrat ty nejlepší 
byl vždycky velmi těžký úkol. Podaří 
se nám zopakovat úspěch z roku 1996, 
kdy se obec stala Vesnicí roku střední 
Moravy? Pokusme se pro to udělat 
maximum. Ve spolupráci s kronikářem 
a jednotlivými spolky připravíme 
dokumentaci jejich činnosti – kroniky 
a fotodokumentaci. Na nás všech je pak 
úprava veřejných prostranství, okolí 
vlastních nemovitostí – předzahrádky, 
květinová výzdoba a údržba pozemků 
v krajině. Přestože naše „rychlá 
rota“ - zaměstnanci obce odvedou 
na úpravě veřejných prostranství 
velké množství práce, Vaše pomoc je 
nenahraditelná v průběhu celého roku. 
Určitě každého potěší, když se soused 

či turista zastaví u Vašeho domu a 
kochá se krásou zahrádky. Každý 
jednotlivý detail pak spoluvytváří 
celkový dojem a obraz vesnice.
  Současně si na tomto místě 
dovolím pár kritických slov. Množí 
se nám případy skladování stavebních 
materiálů, řeziva atd. na veřejných 
prostranstvích. Tato zákoutí nejsou 
nejvzhlednější, navíc podle vyhlášky 
o místních poplatcích je užívání 
těchto prostranství nutno ohlásit 
obecnímu úřadu a uhradit za užívání 
poplatek. Odklizením skladovaných 
předmětů z veřejných prostranství 
se vyhnete případným komplikacím 
s placením poplatků a určitě to 
přispěje k lepšímu vzhledu obce.
  A jaké nás čeká léto? Nezbývá 
než věřit, že to nejlepší a plné sluníčka! 
S velkým napětím očekáváme 
výsledky jednání o realizaci opatření, 
která by měla letos po dlouhých 
letech zabránit přemnožení sinic 
v přehradě. Laicky řečeno - jedná 
se o umístění desek s přípravkem 
AGOSTAT u přítoku do přehrady. 
Tento přípravek fyzikálně, nikoliv 
chemicky, upravuje vodu, má řadu 
certifikátů o zdravotní a ekologické 
nezávadnosti vydaných na základě 
laboratorních zkoušek. Ve volné 
přírodě prozatím nebyl odzkoušen. 
Souhlas s jeho použitím vydaly kromě 
Povodí Moravy všechny kompetentní 
orgány. Použití této nové technologie 
projednává ve vodoprávním řízení 
krajský úřad a o výsledcích těchto 
jednání Vás budeme informovat.
  Vážení občané, přeji Vám 
příjemné, radostné léto, které posílí 
Vaše zdraví a dobré vztahy v rodinách, 
s přáteli i na pracovištích. Ať dokážeme 
o problémech věcně diskutovat, hledat 
jejich řešení a nedopustíme histerii, 
jakou nám předvedli představitelé 
politických stran před parlamentními 
volbami. 

Investiční akce Ing. Olga Tkáčová, starostka

 Právě v těchto dnech probíhají 
dokončovací práce na úpravách centra 
obce. O realizaci tohoto projektu 
rozhodlo zastupitelstvo po odstranění 
staré hospody. Vedení nízkého napětí 
na betonových sloupech, rozsáhlé 
asfaltové plochy bez jakékoliv 
zeleně a jasného vymezení jízdních 
pruhů, chodníků a parkovacích 

míst nepovažovali zastupitelé za 
prostředí hodné názvu „centrum 
lázeňské obce“. Investiční záměr 
byl zveřejněn k připomínkování a 
zejména byl akceptován požadavek 
na zachování parku pro vyžití 
občanů, nikoliv pro parkování aut.
 Dnes zaznamenáváme kritické 
ohlasy k realizaci projektu: „Vždyť 
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Ing. Olga Tkáčová, starostkaPokračování ze str. 2

to všechno bylo dobré!“ „Proč se 
zužuje vozovka a křižovatka ke 
kostelu?“ „Proč se vrážejí peníze do 
altánu, když chodníky podél ulice 
Hlavní jsou ve špatném stavu?“
 Porovnáním fotodokumentace 
před provedením úprav a současného 
stavu zjistíme, že centrum skutečně 
prošlo zásadní změnou vizáže. 
V prvním roce ještě těžko oceníme 
zeleň, ale už dnes je pro bezpečnost 
silničního provozu důležité jasné 
oddělení silniční a pěší dopravy, 
ploch pro parkování a autobusové 
zastávky. Zúžení vozovky na 6,5 m 
je odborníky na dopravu hodnoceno 
jako jedno z nejúčinnějších opatření 
vedoucích ke snížení rychlosti. Počet 
parkovacích míst je srovnatelný, 
pouze jsou rozptýlena na menších 
plochách, aby centrum nebylo jednou 
velkou alfaltobetonovou plochou 
s auty, aby se tady mohl bezpečně 
pohybovat i občan – nemotorista. 
Podél parku už nebudou muset 
občané z ul. Podhradská procházet 
po okraji vozovky, ale budou mít 
k dispozici chodník – prozatím od 
mostu k autobusové zastávce. Ve 
výčtu proč bylo provedeno právě 
centrum v této podobě, bych mohla 
pokračovat. Kdo chce vidět pozitiva, 
najde je, kdo ne – ani celostránková 
argumentace ho nepřesvědčí. 
 Zásadní vliv pro realizaci celého 
záměru měla podpora poskytnutá 
z programu PHARE 2003 II. část, ve 
výši 117 440 EUR a souhlas Ředitelství 
silnic Zlínského kraje s finanční 
spoluúčastí na úpravě povrchu silnice 
ve výši 964 tis. Kč. Přesto se tato 
investice vyžádá z rozpočtu částku 
ve výši 3.856 tis. Kč. Dodavatelem 
stavby byla firma STRABAG a.s., 
hlavním subdodavatelem firma SVS 

Correct s.r.o. z Bílovic. Přeložky 
nízkého napětí a veřejného osvětlení 
realizovala firma PERFECT 
Otrokovice, sadové úpravy firma 
Zábojník. Stavební dozor prováděl Ing. 
Zimčík z firmy STAVTRADE s.r.o., za 
ŘSZK p. Barnet.  
 Oprávněná kritika zaznívá na 
kvalitu chodníků podél ul. L. Janáčka 
od hřiště po začátek obce. Na první 
pohled zcela jednoduchá investiční 
akce má však řadu úskalí již ve fázi 
přípravy. Projektová dokumentace na 
provedení opravy podél ul. Hlavní 
včetně kabelizaci NN a VO byla 
vypracována v listopadu 2004. Odhad 

celkových nákladů je vyčíslen ve 
výši 10,5 mil. Kč. Před prováděním 
je nezbytné řešit i problém nefunkční 
dešťové kanalizace v úseku pod  
hotelem Niva. Náklady na přeložku 
kanalizace jsou vyčísleny ve výši 
2,4 mil. Kč. Protože se převážná 
část chodníku nachází na pozemcích 
ve vlastnictví Zlínského kraje, bylo 
nutné vypracovat geometrický 
plán na oddělení pozemků a 
provést majetkoprávní vypořádání. 
Zastupitelstvo Zlínského kraje 
zařadilo projednání darovacích 
smluv na červnové zasedání. Poté, 
co bude Obec Pozlovice vlastníkem 
pozemků, můžeme přistoupit k 
žádosti o vydání stavebního povolení 

a provedení výběrového řízení. 
Vyjasnění vlastnictví pozemků, 
stavební povolení a výběrové řízení 
na veřejnou zakázku - to je velké 
množství mravenčí „papírové“ práce, 
kterou zajišťují pracovníci obecního 
úřadu, která zatím není vidět. Je však 
nezbytná k získání dotací na realizaci 
celé akce v předpokládaném rozsahu. 
Bez nich je provedení celého záměru 
velmi obtížné.     
 Zastupitelstvem jsou k realizaci 
zařazovány přednostně akce, na které 
jsou poskytnuty dotace. Tak tomu 
bylo i v případě hudebního altánu, na 
který MMR ČR poskytlo částku ve 
výši 379 tis. Kč (tj. 50 % nákladů) 
z programu na rozvoj lázeňství. 
Celý záměr se zrodil z poznatků při 
pořádání společenských akcí v centru 
obce. Podmínky pro vystoupení dětí 
při rozsvěcování vánočního stromu 
byly natolik špatné, že paní učitelky 
odmítaly s dětmi program připravovat. 
Při stavění i kácení máje muselo být 
přistaveno „podium“ – vlečka pro DJ 
Skovajsu, při pouti byli muzikanti 
v parku pod širým nebem. Pravdou je, 
že vybraný návrh je v nadstandardním 
provedení (řezbářské zdobení, měděné 
klempířské prvky atd.), ale zkusme 
se podívat do historie. Občas si i 
naši předkové dopřáli pro potěchu 
trochu marnotratnosti, díky které dnes 
můžeme obdivovat nejrůznější díla. A 
že altán bude sloužit pro konzumenty 
alkoholu dnes vysedávající u Lukešů? 
V tomto případě budeme nuceni 
situaci řešit s použitím vyhlášky 
obce o ochraně veřejného pořádku. 
Park s altánem je kompromisem 
- prostředím pro setkání maminek 
s dětmi, omladiny, sousedů i seniorů 
ve stínu lip svobody z r. 1968 i nově 
vysázených stromů.

Komunální technika Václav Sedlář, místostarosta

 Údržba a dobrý vzhled obce 
vyžaduje nemalé úsilí. Pro ulehčení 
práce jsme pořídili univerzální 
komunální malotraktor italské 
výroby BCS VIVID 400 DT. Tento 
malotraktor má naftový motor 
Lombargini 37,4  HP,  pohon 4x4, 
může nést širokou škálu přídavného 
nářadí vpředu i vzadu. Obec Pozlovice 
k němu pořídila toto příslušenství:
Pro letní práce: mulčovač se sběrným 
košem, zametací kartáč se sběrem 
včetně kropení, příkopové mulčovací 

rameno – dosah 4 m, návěsnou 
třístranně sklopnou vlečku, výkonný 
vysavač listí a trávy
Pro zimní údržbu: čelní zametací 
kartáč, otočnou hydraulickou radlici, 
sněhovou frézu se záběrem 120 
cm. Rozmetadlo již máme.  
 Tato investice mohla být 
realizována i díky poskytnuté dotaci 
ve výši 50 % z celkové hodnoty            
1.414 tis. Kč. Dotaci jsme získali 
od Ministerstva pro místní rozvoj 
z Programu na podporu lázeňství.  

 Doufáme, že tato nová technika 
bude vydatným pomocníkem při letní i 
zimní údržbě obce.
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Jak jsme volili v Pozlovicích

Prima, STV2
 Před několika měsíci došlo 
na hlavní přijímací stanici (HPS) 
k poruše přijímače/konvertoru signálu 
programu TV Prima. Protože se 
jednalo o zařízení zastaralé technologie 
(Polytron) a podle sdělení pracovníků 
firmy Satturn neopravitelné, bylo 
rozhodnuto o nejméně „bolestivé“ 
variantě, a to přeladění stávajícího 
programu STV2 na zmíněnou Primu. 
Obnovení programu STV2, respektive 
pořízení nové Primy a vrácení původní 
STV2, by si vyžádalo investici 30 
tisíc Kč. Protože se ale letos již nad 
očekávané záměry investovalo do 
kabelové televize navíc zhruba 150 
tisíc Kč (120 tisíc zafiltrování sítě 
pro odrušení internetu, 30 tisíc nový 
program ČT4), rada obce opětovné 
zprovoznění programu STV2 prozatím 
neschválila.

TV Noe
 Nová křesťanská televize sídlí 
v Ostravě a její brněnské studio se 
dělí o prostory s radiem Proglas. Od 
10. května vysílá TV NOE zhruba 
deset hodin pořadů denně, a to v 
době 8 - 12, 18 - 24 hod. Po zbytek 
dne přebírá vysílání rádia Proglas, 
které jsou doplňovány obrazovými 
podkresy. Do tří let televize plánuje 

vytvářet devatenáct hodin programu 
denně. Vysílání televize TV Noe stejně 
jako radia Proglas je bez reklamy 
a bez příjmů z koncesionářských 
poplatků. Živit ji mají dary diváků 
a mecenášů, případně peníze z 
grantů. Vedení televize odhaduje, 
že dobrovolný příspěvek každého 
diváka by měl činit dvě až tři koruny 
na den, tedy cca tisíc korun ročně. 
Nové stanici vyjádřila v Brně podporu 
Česká biskupská konference, která k 
jejímu startu vyhlásila mimořádnou 
sbírku a vydala zvláštní pastýřský 
list. Jeho obsah si věřící poslechli v 
neděli 14. května ve všech kostelech.
 Rada obce prozatím neschválila 
zařazení TV Noe do programové 
nabídky kabelové televize z důvodu 
vysokých pořizovacích nákladů, 
které činí cca 69 tis. Kč, z toho 30 
tis. Kč přijímač (modul) a 32 tis. 
Kč nová skříň (pro více modulů). 
Je fakt, že tato nová skříň se bude 
muset pořídit pro jakýkoliv i jiný 
nový program chytaný přes satelit.
 Takže televizi TV Noe, která 
v současné době vysílá zkušebně, 
můžete v Pozlovicích zatím sledovat 
jen přes vlastní satelit (družice Astra 
3A) nebo přes internet na stránkách 
www.tvnoe.cz. Zde najdete i další 

informace o vysílání. Pokud máte 
zájem, tak doma nebo na poštovně, 
kde jsou 4 počítače pro veřejně 
přístupný internet, si zmíněné stránky 
i vysílání prohlédněte.

Doladění programů
 Ze zkušenosti vím, že ještě 
někteří uživatelé kabelové televize 
mají problém s kvalitou vysílání 
některých programů (Prima, ČT2, 
...). Přitom stačí jen ručně doladit 
konkrétní program a vše se rázem 
zlepší, zvuk přestane chrčet (Prima), 
obraz tolik nezrní (ČT2). S tímto 
problémem si některé televize, 
většinou dražší, poradí samy v rámci 
automatického doladění. Ať zadáte 
jakoukoliv zvukovou normu, zvuk 
je vždy v pořádku. U některých 
televizorů je však potřeba toto ručně 
doladit. V případě problému se 
přepněte na konkrétní program, na 
ovladači zvolte Menu, pak většinou 
Nastavení nebo Ruční naladění. Při 
problému se zvukem zkuste změnit 
zvukovou normu, naše programy 
mají většinou D/K, zahraniční B/G. 
Jemným doladěním doleva či doprava 
zkorigujete obraz. V případě úspěchu 
nezapomeňte vše uložit. Pokud tomu 
vůbec nerozumíte, požádejte o radu 
zkušenější kolegy nebo sousedy.

pořadí strana hlasů [%]
1. ODS 224 30,6
2. ČSSD 204 27,9
3. KDU-ČSL 169 23,1
4. KSČM 51 7,0
5. SNK-ED 37 5,1
6. Zelení 23 3,2
7. Hnutí nezávislí 6 0,8
8. Nezávislí Demokraté 5 0,7
9. Moravané 4 0,6

10. Právo a spravedlnost 2 0,3
11. Pravý blok 2 0,3
12. Strana zdravého rozumu 1 0,1
13. 4 VIZE 1 0,1
14. Národní strana 1 0,1
15. Rovnost šancí 1 0,1

celkem 731 100,0

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2. - 3. června 2006

sál Obecního úřadu Pozlovice

Volební účast občanů Pozlovic podle věku
věk oprávněných volících [%]

18 - 30 let 214 117 54,7
30 - 60 let 518 379 73,3
nad 60 let 234 174 74,4

Volební účast celkem
občané oprávněných volících [%]
Pozlovic 966 670 69,4

cizí (v. průkaz) 71 71 100,0
celkem 1037 731 71,5
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 Myslivost se podobně jako 
jiné oblasti zájmu člověka neustále 
mění. Zásluhu na tomto faktu mají 
nejen nové, neustále se prohlubující 
poznatky výzkumu a praxe 
ale i měnící se prostředí, 
ve kterém žijeme my  a 
společně s námi také zvěř.
Červen je měsícem 
senoseče a přípravy letnin. 
Proto je dobré před senosečí 
projít louky a vyhnat srnčí. 
Pozor na mláďata srnčí, 
zajíčků, bažantíků apod.
 Každoročně se 
setkáváme s lidmi, kteří
chtějí zachraňovat  
mláďata, nejčastěji srnčata nebo malé 
zajíčky. Matky srny i zaječice svá 
mláďata přes den opouštějí především 

proto, aby je chránily před šelmami. 
Pravidelně je však chodí kojit. Osamělá 
mláďata nejsou vůbec osamělá a 
opuštěná. Proto se jich nedotýkáme. 

Pozor na neukázněné 
pejsky bez náhubků a 
vodítek a toulavé kočky. 
Nadělají hodně škody. 
Již v květnu jsou druhé 
vrhy zajíčků nebo malých 
bažantíků. Je smutný 
pohled na rozházená 
hnízda a pelíšky a někdy 
i ukousané hlavičky.
 Blíží se prázdniny, 
a proto přejeme dětem, 
učitelskému sboru a všem 

spoluobčanům příjemnou dovolenou, 
hodně sluníčka s prosbou „ticho v lese 
léčí a zvířátka mají rády klid“. 

Červen doma ráno

Vidím tu přírodu krásnou.
Zrána překrásný ptáků zpěv.

Z dědiny v údolí přes kopce je horský 
sráz.

Vystupuješ stezkou, kde lesní je klid,
jen srna se srnčetem může tu jít.

Dívám se do kraje a čekám až slunce 
svou zář rozleje,

zatřpytí se rosy krůpěje.
Tu stezka vyšlapaná do lučin
a hory rozevřou svůj klín.

Dívám se do kraje, jak
tichounce přichází léto.

Tu nad štíty lesa dravce uvidíš
a chtěl by ses vznést výš a výš.

Jak krásně je u nás doma, to zrána 
uvidíš.

Marie Juráková, jednatel MS KOMONECČerven - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Tomáš Martinec, velitel SDH PozloviceSDH Pozlovice

 Kalendářní léto už klepe 
na dveře a s ním se blíží i největší 
událost letošního roku pro sbor 
a obec - oslavy 100. výročí 
založení sboru. Nejdříve si však 
přibližme uplynulé období. 
 V polovině března byla 
vyzkoušena naše akceschopnost, když 
nejprve 13.3. v 22:45 hod. a následně 
15.3. v 1:55 hod. dálkově ovládaná 
siréna v obci probudila lidi  z nočního 
spánku a zásahová jednotka se musela 
seběhnout k výjezdu k požárům 
v obcích Pradlisko a Ludkovice, 
což v obou případech proběhlo do 
deseti minut. Tyto ostré poplachy 
potvrdily, že jednotka je funkční a 
má v obci své opodstatnění. Uplynulo 
čtrnáct dní a po vydatných deštích 
byla svolána povodňová komise, 
kdy hrozilo zatopení obytných 
objektů pod přehradou a tím možný 
zásah hasičů. Část jednotky byla o 
stavu předem informována a čekala 
na vývoj situace, která se naštěstí 
během několika hodin zklidnila.
 Kvůli stavebním úpravám 
v centru obce se letošní stavění i kácení 
máje odehrálo na fotbalovém hřišti. Při 
nich nám ani jednou nepřálo počasí a i 
když stavění proběhlo bez doprovodné 
akce, tak se na „Superkácení“ sešel 
poměrně slušný počet občanů. Součástí 
programu byla pěvecká soutěž dětí 
a představení malých mažoretek.
 Přelom května a června 
je tradičně spojen s pořádáním 
okrskového kola v požárním sportu 

a letošní klání konané v Ludkovicích 
se hasičům z Pozlovic velmi vydařilo. 
Ženy a dorostenci vybojovali vynikající 
první místa a výborné vystoupení 
zakončili muži se ztrátou pouhé jedné  
sekundy na druhém místě. Tím si 
vybojovali postup do okresního kola. 
Další sportovní klání čekalo naše žáky 
a dorostence, kteří v neděli 18. června 
na hřišti pod Hotelem Vega soupeřili 
„O pohár starostky obce Pozlovice“.
 Ve stále probíhajících přípravách 
na slavnost finišují opravy hasičské 
zbrojnice. Byl proveden kompletní 
nový lak na cisterně. Při těchto 
pracech členové sboru odpracovali 

desítky hodin a použili jsme nemalé 
finanční prostředky. Připravuje se 
vytištění brožury, pozvánek a celkové 
doladění organizační stránky oslav.
 Jménem Sboru dobrovolných 
hasičů v Pozlovicích si Vás dovoluji 
pozvat na tuto oslavu, konanou 
v sobotu 8. července, při níž bude 
posvěcen nový prapor sboru, auta, 
vyznamenáni zasloužilí členové a 
bude provedena ukázka současné i 
historické techniky. Věřím, že s námi 
prožijete příjemně strávenou sobotu, 
ke které přispěje i celodenní doprovod 
dechové kapely „Lhoťanka“ a noční 
zábava se skupinou „Focus“.
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6. slet čarodějnic

Ing. Martin PavlíčekVolejbalový oddíl TJ Sokol Pozlovice
 Členská  základna volejbalového oddílu se neustále 
rozšiřuje. V současné době  má oddíl 56 členů. Tréninky 
a sportovní zápasy probíhají v chladnější polovině 
roku v tělocvičně, v teplejší polovině roku na novém 
víceúčelovém hřišti u mateřské školky.
 Oddíl volejbalu navštěvuje taktéž dětský dorost, 
jejichž výuce a tréninku se věnuje zejména Jaroslav Baláž 
a Rudolf Hájek. Naši nejmladší členové se v letošním 
roce zúčastnili přátelského utkání v Šumicích a taktéž 
několika turnajů domácích, které jsme pro ně uspořádali. 

Dospělí členové oddílu se v letošním roce zúčastnili turnajů
v Bojkovicích, Zlíně, Luhačovicích a Uherském Hradišti.
Uspořádali jsme taktéž několik turnajů místních 
– Vánoční turnaj, Velikonoční turnaj,  turnaj pro všechny
složky TJ Sokol Pozlovice. 
V nejbližší době se naši členové zúčastní turnaje v 
Chlumku u Velkého Meziříčí, kde nás bude reprezentovat
jak mužský, tak ženský tým. O většině našich akcí 
Vás informujeme prostřednictvím kabelové televize. 
            c

ČARODĚJNICÍ ROZUMÍME INTELIGENTNÍ 
BYTOST ŽENSKÉHO POHLAVÍ, ATRAKTIVNÍHO 

ZEVNĚJŠKU A PŘÍJEMNÉHO CHOVÁNÍ, 
OVLÁDAJÍCÍ LET NA KOŠTĚTI.

  Všechny tyto kouzelné a pohádkové 
bytosti a jejich příznivci se letos - již po- 
šesté, a to i přes nepřízeň počasí – opět 
v hojném počtu sešli. Už samo seřadiště 
bylo netradiční – hřiště u MŠ – a z důvodu 
deště i sletiště bylo jiné – tělocvična 
nebo-li sál obecního úřadu, za jehož 
otevření a propůjčení obci děkujeme.
  Je sice pravda, že originální čarodějnici déšť 
neublíží, ale proč vlhnout, když můžeme „blbnout“ 
v suchu a teple. A bylo se na co dívat. V soutěži o 
nejkouzelnější čarodějnický ksicht bylo pro porotu 
velmi obtížné vybrat ty tři nejlepší, protože „krásně 
hnusní“ byli všichni. Taky čarodějnický program byl 

sledován s velkým zájmem a zaujetím. Za přípravu a 
nacvičení tanečků musíme moc poděkovat Ivě Dědkové 
a Lence Coufalíkové a samozřejmě i jejich svěřenkyním.
Takže i přesto, že akce proběhla v bleskově nachystaných 

provizorních podmínkách, občerstvení i 
program probíhalo k plné spokojenosti všech 
zúčastněných a my organizátoři už víme, že 
ani špatné počasí nevadí, když se lidé bavit 
chtějí. A protože ze zpětných ohlasů Vás 
ostatních víme, že se slet líbil, nic nás neodradí 
od toho, abychom se sešli za rok znovu.
A proto milé kolegyně nezapomeňte:

PŘI PŘEDLÉTÁNÍ A MÍJENÍ JE ZAKÁZÁNO:
1. posmívat  se pomaleji  letícím  pilotům  tryskových  letadel
2. drát peří kolem letícím ptákům 
3. chytat se vrtulníků a raket            
               A letu zdar !!!  

Mažoretky - podpořme je sponzorsky Ing. Petr Matulík

 Vystoupení mažoretek pod vedením paní učitelky 
Dědkové a dětí z národopisného kroužku při naší ZŠ 
pod vedením paní ředitelky Filipovičové jste mohli 
shlédnout v minulých měsících na několika kulturních 
akcích. Podle potlesku a ohlasů se Vám to všem líbilo. 
Z vlastní zkušenosti i podle informací ostatních rodičů 
vím, že děti vystupují velmi rády, nevadí jim ani ranní 
brzké vstávání na nacvičování. A už i malá děvčátka ze 
školky se „opičí“, doma zvedají kolínka a točí vařečkami. 
Paní učitelka Dědková by ráda pokračovala i v příštím 
školním roce a v případě zájmu by kroužek rozšířila i o 
děti ze školky, protože 5-6 leté mažoretky jsou zkrátka 
„nej“. Zvažuje i účast ve vyšších soutěžích a my, rodiče, 
ji v tom podporujeme protože víme, že na to mají. 
 Kroje jsme si dříve půjčovali, dnes již máme 
svoje. Pořídili jsme je s přispěním Nadace Děti-Kultura-
Sport Uherské Hradiště (www.nadacedks.cz), kdy jsme 
letos z požadovaných 18 tisíc Kč získali 10 tisíc, zbytek 
doplatila obec. Zkoušeli jsme požádat i Zlínský kraj, o 
podporu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. I když 
se odvolávají na § 111 školského zákona [citace: „Zájmové 
vzdělávání se uskutečňuje zejména ... ve střediscích 
volného času, školních družinách a školních klubech“], 
tak pro ně nejsme oprávněným žadatelem. Podle nich 
se v malých školách a školních družinách stejně nic 
pořádného neděje a nikdy nic nevznikne. Na náš protest, 
že jde o diskriminaci malých zařízení, ani neodpověděli.

 V případě, že by se jezdilo na soutěže, tak už by to 
nešlo dělat, jak se říká „za hubičku“. Víte, že jedna originální 
soutěžní hůlka z duralu vyjde na 1000 Kč? Jednu se nám 
snad podaří půjčit a věřím, že pokud seženeme materiál, 
tak nám je některý šikovný tatínek stočí na soustruhu za 
podstatně menších nákladů. Něco vypomůže obec a věřím, 
že i mezi Vámi, rodiči, prarodiči, podnikateli a ostatními 
fandy se najdou jedinci, kteří finančně vypomohou.
 A aby to bylo co nejjednodušší a nemuselo se 
v dnešní době počítačů a mobilů běhat po úřadech, 
připravil jsem údaje pro elektronickou úhradu:

 
 V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o 
poskytnutém finančním daru pro možnost odpočtu 
v daňovém přiznání, kontaktujte e-mailem paní Bronislavu 
Coufalíkovou na adrese coufalikova@pozlovice.cz, uveďte 
údaje o platbě (IČO) a potvrzení Vám bude zasláno 
poštou. Podnikatele upozorňuji, že pro daňové účely 
musí být hodnota daru minimálně 1000 Kč a uplatnit 
lze max. 10% základu daně. Dary se ze základu daně 
odpočítávají vždy, i když náklady uplatňujete paušálem.
 Předem děkujeme za Vaše příspěvky. Radost dětí 
Vám bude odměnou.  

Číslo účtu: 141 058 7339 / 0800       
Variabilní symbol: 914
Specifický symbol: IČO nebo číslo popisné nebo nic
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Vzápisech rodné matriky farnosti 
z r. 1641 jsem našel i jména Koč, 

Kramář, Masař i Masařík, Pastýř, 
Bača, Žebračka i Schovánek.  Byli 
uvedeni jako kmotři nově narozených 
dětí. Určitě to ještě nebyla jména, 
ale označení jejich povolání nebo 
společenského postavení (kočí, 
řezník, obecní pastýř, bača, žebračka, 
sirotek – něčí schovánek aj.). Jmény 
se stala mnohem později. Jestliže 
někomu říkali Bednář, Kovář, Kolář 
Masař,  Sedlář, jeho malému synovi, 
který po něm zdědil povolání, říkali 
malý Bednář čili Bednařík, Masař 
– Masařík, podobně Kovářík, Kolářík, 
Miškářík, Sedlařík, Stolařík aj. Někdy 
to jméno dostal tovaryš nebo druhý 
bednář, kovář aj., kterému cech 
dovolil v obci provozovat živnost.

Podle patrona kostela sv. Martina 
dávali rodiče jméno mnoha 

pozlovským chlapcům. Jedné rodině 
se jméno stalo přízviskem a v 17. 
století příjmením. Z něho se patrně 
rozvětvily ostatní rodiny Martinců. 
Martinec znamenalo „malý Martin“ 
nebo „Martinův potomek“.  Není 
důvodu odvozovat je od španělské 
podoby Martinéz. Martincovi 
mlynáři na Zvarovském mlýně byli 
v majetkových registrech a matrice 
zaznamenáni mnohem dřív, než se 
v obci mohli objevit nějací španělští 
žoldnéři, kteří by po sobě zanechali 
potomka. A neexistuje ani zápis o tom, 
že by majitel panství někdy ve 12. 
– 14. stol. věnoval majetek veteránovi 
jménem Martinéz. Zajímavá je spíše 
zmínka o mlýně Zvarovském. Slovo 
zvara je v našem nářečí označením 
pro svár, hádku, rozepři. Nikdy 
již nezjistíme, kdy nebo o co se 
dávní předkové dnešních  dědiců 
mlýna přeli tak sveřepě, že jim to 
vyneslo mezi spoluobčany přízvisko.

V matrice z r. 1641 se objevují 
jména kmotrů Bil, Bila i  Bilka. 

V prvních záznamech matriky je psán 
Byll, Bylla, Bylka, později s –i- jako 
dnes. Nevíme, zda předkové říkali 
Bil nebo Bíl, dálka hlásek se tenkrát 
nezapisovala. Říkali tak někomu, 
kdo měl bílou, bledou pleť nebo 
naopak tomu, kdo byl nápadně snědý. 
Pozlovský rod Bilů nebo Bílů z matriky 
na dlouhý čas vymizel, jméno se v obci 
objevilo znovu v poslední třetině 20. 
století. Sousedovi s jinou vlastností 
říkali zase Černoch a Černošek (ze 
slova „černý“). Nevíme ani, proč byl 
nějaký Jan či Matúš zván Zváhala 
(nad čím váhal, co dobře nebo špatně 
uvážil, nebo kdy a kterou fůru zvážil 
– převrátil na vývratech v cestě). Jiný 
soused byl zapsán Adam Lenochů,  
další Václav Nedbalík. Nezjistíme, 
proč někomu říkali Tvarůžek (vyráběl 
z tvarohu tvarůžky, měl obličej 
nezdravé, nažloutlé barvy?). Čím si 
vysloužil přízvisko Plášek - byl lekavý, 
bázlivý, nebo někoho či něco plašil, 
např. ptáky na polích či v panských 
sadech? V obci tenkrát žili i sousedé 
Vašek a Martin  Boháčů, Jan Suchánek, 
Martin Bečka, Matěj Šohaj. Vedle Jana 
Divokého i Tomáš Ticháček  a Martin 
Škubal, Pavel Miláček a Apolena 
Dobračka. Těžko soudit, jestli byl 
Pavel oblíbencem všech občanů 
nebo jen slabého pohlaví a Apolenka 
byla  trošku „na hlavu.“ Vždyť i 
slabomyslnému panovníkovi naši 
předkové říkali Ferdinand Dobrotivý.
 

Z dřívější podoby slova mal „malý“  
vzniklo zase Malan  a  zdrobnělé 

Malaník. K jménu mal- se přidala 
přípona –an nebo -oš, -eš. Tak např. 
z mil- „milý,“ hrub - „hrubý“ vznikla 
křestní jména Milan  a Miloš nebo 
příjmení Hruban, Hrubeš i pozlovské 
Hruboš. Navždy zůstane tajemstvím, 
podle čeho předkové těchto rodů 
získali přízviska. Malaník mohl 
být malý vzrůstem, mohl to být 
majitel nejmenší výměry polí mezi 
tehdejšími sedláky, mohl to však být 

i malý potomek (pohrobek?) náhle 
zemřelého otce. Každému Hrubošovi 
nepřipisujme ošklivé vlastnosti, 
drsnost, hrubiánství. Slovo „hrubý“ 
znamená i „velký.“ Známe obce Malá 
Vrbka i Hrubá Vrbka blízko Velké nad 
Veličkou a dodnes se chodí do kostela 
na „hrubou“, kterou pan farář označuje 
jako „druhá“ nebo také „velká“ mše 
svatá. V hospodě si chlapi také poručí 
buď „po malých“ nebo i „po hrubých“ 
štamprlích a „hrubá“ mouka má proti 
hladké zrna větší, nikoliv hrubší, 
škrabavější. Hruboš mohl být sedlák 
velké postavy, ale i vlastník velkého 
majetku. Povahová hrubost mohla 
být také příčinou jeho přízviska.
 

Připomeňme ještě, že jméno Gergela 
svědčí o maďarském původu 

(Gergely). Rodinu na světlovské a 
luhačovské statky přivedli Serenyiové 
ze svého uherského panství. Již 
v matrice rodné a křestní z let 1641 
– 1658 je uveden Martin Gergela jako 
kmotr v rodině Martina Václavíka a 
v r. 1803 pak Josef Gergela z č. 83. Na 
Luhačovicko přišly počátkem 19. stol. 
také romské rodiny Heráků, Hrčků 
a Danielů/Danihelů, které tehdejší 
hrabě Gábor Serényi přivedl odměnou 
za věrnou službu v jeho vojsku. Žili 
na celém panství a ještě na konci 1. 
republiky pobývali na pozlovském, 
řetechovském a podhradském 
katastru, mj. na okraji hor při cestě 
na Maleniska. Ve válku byli odvezeni 
do sběrných a později koncentračních 
táborů. Do Pozlovic se vrátil pouze Iren 
Herák, který pak s družkou Stázkou a 
synem Jiřím bydleli v chalupě pod 
Větrníkem, než se během 70. let 20. 
století odstěhovali do Luhačovic. 
Na jméno Daniel se rozpomenou ti 
z Vás, které pan učitel Antonín Daniel 
učil. Byl sice vystudovaný právník, 
ale protože nesehnal místo, stal se 
učitelem. A jen málokdo asi ví, že to 
byl on, kdo přeložil z angličtiny do 
romského jazyka celý Nový zákon.

 V měsíci dubnu tohoto roku byla v Pozlovicích 
obnovena činnost Českého svazu žen. Členkou se může 
stát každá žena či dívka od 18 let. Na práci se mohou 
podílet i jiní sympatizující občané. Podmínkou je souhlas 
se stanovami a programem. Najdete jej na www.csz.cz. 
 Členství je dobrovolné a příspěvek činí 20 Kč za rok. 
Zájemkyně se mohou přihlásit u Lenky Coufalíkové na 
telefonu: 577 133 552.

 Pozlovský občasník nebo kabelová televize Vás včas 
upozorní na blížící se akce. Mezi ty tradiční patří výpomoc 
při pozlovském koštu slivovice, slet čarodějnic nebo 
rozsvícení vánočního stromu.
 Věříme, že naše činnost bude pro všechny členy 
přínosem a její výsledek se bude líbit nejen občanům 
Pozlovic ale i návštěvníkům naší krásné obce.

Český svaz žen v Pozlovicích obnoven Výbor ČSŽ Pozlovice
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Kulturní a společenské akce

Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

●  25. června - pěší pouť farnosti na Provodov

○  8. července - oslava 100. výročí založení
   SDH Pozlovice

●  23. července - pouť ke sv. Anně   

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2006
   
Anna Martincová Podhradská 34 70 let
František Kolařík Hlavní 53 70 let
Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 75 let
Ludvík Matulík Leoše Janáčka 360 75 let
Josef Jurák A. Václavíka 234 80 let
Albína Ryšková A. Václavíka 141 80 let
Ludmila Kolářová Hlavní 54 83 let
Otílie Bětíková Hlavní 91 84 let
Jarmila Hrubošová Za Potokem 237 84 let
Aloisie Matulíková Hlavní 94 85 let
Miloslav Cukr V Dražkách 142 85 let
František Matulík Pod Větrníkem 98 85 let
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 85 let
Miroslav Talaš Za Potokem 7 86 let
Františka Tomášková Nivy I. 252 86 let
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 87 let
Anna Hůfová DD Luhačovice 90 let
Františka Kubáčková Pod Větrníkem 60 91 let
JUDr. Jan Haluza A. Václavíka 232 92 let
Marie Mikulcová Hlavní 62 92 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Karolína Hesková    Nivy 210

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky

Markéta Crhová a Stanislav Mudrák     Leoše Janáčka 120
Ivana Šavelová a Josef Hampl   Ludkovická  373
Lenka Petrášová a Robert Pechanec    Na Drahách 316

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili

Josef Čech  Hlavní 227        67 let
Jaroslav Veselík  Leoše Janáčka         69 let
Marie Bednaříková Hlavní  223        69 let
Miroslav Pokorný K Přehradě 169       60 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.

Pozlovský občasník II/06

MÍSTNÍ KNIHOVNA V POZLOVICÍCH
vyhlašuje novou soutěž  pro děti

Už jsme psali o zážitcích z prázdnin, malovali
jsme oblíbené literární postavičky a vymýšleli

vhodná přídavná jména k čarodějnicím.
Tentokrát je Váš úkol následující: 

NAPIŠ KRÁTKOU BÁSNIČKU S TÉMATEM 
PRÁZDNINY

LÉTO
VODA

SLUNÍČKO
………….

a odevzdej ji nejpozději do konce měsíce září 
v knihovně!!!!!!

A něco pro inspiraci: 
V poslední knihovnické soutěži o největší počet 

přídavných jmen hodících se k čarodějnici zvítězila 
Barbora Hájková s těmito 39 slovy:

ČARODĚJNICE MŮŽE BÝT: problematická, škaredá, 
nechutná, zlá, chytrá, lstivá, roztrhaná, pihatá, drzá, 

stará, potlučená, vzteklá, náladová, zablácená, falešná, 
prolhaná, kouzelná, neslušná, sprostá, švihlá, baculatá, 
vychrtlá, chlupatá, zaplátovaná, roztržitá, puntičkářská, 
chrápající, opelichaná, ukrutná, bohatá, chudá, ošklivá, 

ukecaná, utahaná, hrbatá, rozcuchaná, zdrženlivá, 
průhledná, špinavá.

Takže, milí čtenáři, pište básničky, nejlepší z Vás budou 
jako vždy odměněni.   

Možnost doobjednání videozáznamu na DVD z vystoupení 
dětí a dívčího saxofonového orchestru z oslav 110. výročí 
založení ZŠ Pozlovice. Cena DVD s potiskem je 50,- Kč

Kontakt: 
Ing. Petr Matulík, 603 515 818, petr@matulik.info
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