
Ščestí, zdraví vinšujeme vám,
najprf pánu hospodáři a potom všem vám.
Zdaleka sa bereme, noviny vám neseme, 
počúvajte, dobří ludé, co vám povíme. 

Narodilo sa nám díťa v mňestě Betlémě,
ono leží nebožátko na holéj slámě.

(koleda z knihy Antonína Václavíka
 Luhačovské Zálesí)

e
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e
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Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Vážení a milí občané,
čtvrtrok vymezený podzimní 
rovnodenností a zimním slunovratem 
končí. Adventní čas jsme zahájili 
rozsvícením vánočního stromu v 
centru obce, v našich rodinách pak 
rozsvícením 
p r v n í 
svíčky na 
adven tn ím 
v ě n c i . 
Přichází čas 
v á n o č n í , 
následovaný 
z a č á t k e m 
nového roku. 
Zpravidla si 
při svátečním 
rozjímání odpovídáme na otázky jaký 
byl uplynulý měsíc, čtvrtrok, rok? A 
zároveň zvažujeme, kam bude náš 
život směřovat v čase nadcházejícím. 
Nejinak je tomu i v životě obce, kterou 
mám čest s ostatními zastupiteli po 
podzimních volbách v následujícím 
čtyřletém období vést. Hodnocení 

života obce se zpravidla vymezuje 
volebním obdobím. V průběhu 
podzimu jsme hodnotili, co se nám 
z vytyčených úkolů podařilo splnit 
a zároveň formulovali ve volebních 
programech nové cíle.

Naší snahou bude vytvářet           
v obci podmínky pro spokojenost co 
nejširšího okruhu Vás, občanů. Podle 
mého názoru je pro spokojený život 
člověka důležitá smysluplná práce, 
která mu zajistí obživu a zdroje k 
naplňování všech dalších potřeb 
materiálních i duchovních. Proto 

vytváření podmínek pro zaměstnanost 
všech skupin obyvatelstva vnímám 
jako jeden z nejdůležitějších úkolů pro 
zastupitelstvo. Ale toto téma nebudu 
v nadcházejícím svátečním čase dále 
rozvíjet. Po roce plném práce nadešel 
čas radosti, čas veselosti.

Vánoce... V tomto vánočním 
čase všichni přemýšlíme, čím udělat 
radost svým blízkým. V dnešním 
světě se nám stále více ztrácí umění 
naslouchat druhému. Zkusme o 
Vánocích kromě jiného darovat i 
laskavost a dobrý skutek. Nic nás 
nestojí, má trvalou hodnotu. Věřte, že 
lidé kolem Vás budou potěšení a svět 
bude krásnější.

Vánoce ... nechť jsou pro 
Vás tyto chvíle naplněné štěstím a 
láskou, obdobím harmonie, pokoje a 
porozumění. 

Hodně úspěšných kroků a setkání 
s dobrými lidmi v roce 2007 Vám 
přeji jménem svým, zastupitelů obce a 
pracovníků obce.

Vánoce - už po kolikáté

Čím více dárků, tím více radosti?
Říká se, že Vánoce jsou svátky 
dětské radosti. Dětem přirozeně dělají 
radost dárky. Někdy ale podlehneme 
představě, že platí jakási přímá úměra: 
čím více dárků, tím více radosti. Není 
tomu ale tak!

Dárej je především osobní 
poselství

Dárek není jen ona věc, která se dává 
a která má hodnotu vyjádřitelnou v 
penězích. Dárek je především osobní 
poselství, které říká “mám tě rád“. A 
něco takového se vlastně ani penězi 
vyjádřit nedá. V dárku - pokud je 
myšlen upřímně a vskutku jako dárek 
- dáváme totiž sami sebe. A to je velká, 
slavná věc, kterou bychom měli o 
Vánocích zažít.

Cennější než umytá podlaha
a husa v troubě

A když se o Vánocích jeden druhému 
dáváme - měli bychom se dávat pěkně, 
mile, abych tak řekl v pěkném balení, 
tj. v pohodě a dobré náladě. Neměli 
bychom se tedy tím předvánočním 
shonem a uklízením a vařením 
a pečením dát zaskočit a utahat. 
Vždyť ono na tom zase tak strašně 
moc nezáleží, jestli se zrovna něco 
nepovedlo podle našich představ, jestli 
jsme něco nestihli. Zkusme to letos.     

Je to cennější než umytá podlaha
a husa v troubě.

Dárek nad dárky
Je před námi příležitost dát dětem 
dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme 
rádi nejen je, ale že se máme navzájem 
rádi i my dospělí kolem dokola. A 
není vůbec od věci, když třeba při 
š t ěd rovečern í v e č e ř i 
vyhradíme chvíli, kdy 
v š i c h n i s p o l e č n ě 
vzpomínáme na ty, kdo 
nějak patří do okruhu naší 
lásky, přízně, s y m p a t i í , 
a když děti v tomto v z p o m í n á n í 
mají své významné slovo. Takovýto 
dárek citové jistoty v rodinném 
společenství se nikdy neztratí, nezkazí, 
nezestárne, nezapomene.

Nestydět se za projev lásky
Říká se také, že o Vánocích se otvírají 
lidská srdce. Ano, je tomu tak - co 
to však znamená? Je to doba, kdy si 
dospělí vzájemně projevují více lásky, 
kdy ji více dávají najevo a nestydí se 
za ni. Je to také velká příležitost k 
odpuštění a k usmíření všude tam, kde 
došlo k nedorozumění a k hořkostem. 
Víme, že není prospěšné, když nad 
naším hněvem „zapadá slunce“. To 
platí sice obecně a každodenně, ale o 
Vánocích to má svůj zvláštní význam.

Doporučení pro rodiče
Děti toho velice mnoho dostanou. 
Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, 
aby také mohly více dávat. Aby samy 
mohly zakoušet radost a uspokojení 
z toho, že mohou někoho obdarovat 
a působit radost. Je tu jedinečná 
příležitost učit děti, jak překonávat 
své osobní sobectví. Prostě udělat 
něco dobrého někomu druhému z 
vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a 
bez zásluhy přijali. Je to příležitost učit 
děti překonávat nejen sobectví osobní, 
ale i sobectví rodinné, skupinové, 
národní - jakékoliv.

Na co o vánocích 
nezapomenout?

Ani při všech těch vánočních starostech 
a radostech, při světle vánočních svíček 
a dětských očí, bychom neměli na něco 
zapomínat: o Vánocích slaví křesťané 
po celém světě narození Ježíše 
Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty 
vstoupilo do lidských dějin něco zcela 
zvláštního, vzácného, jedinečného 
- jako výzva celému lidstvu. I naše 
letošní Vánoce by měly být něčím 
vzácným, zvláštním, byť se v našem 
životě opakují už kdoví po kolikáté.

Vybráno z knihy Zdeňka Matějíčka: 
„Co, kdy a jak ve výchově dětí“



Dne 28. 8. 2006 vstoupila v 
platnost veřejnoprávní smlouva o 
zajišťování úkolů na úseku místních 
záležitosti veřejného pořádku 
Městskou policií Luhačovice  ve 
správním obvodu obce Pozlovice,  
uzavřená mezi Obcí Pozlovice a 
Městem Luhačovice. Na základě této 
smlouvy může na požádání starostky 
či místostarosty Městská policie 
Luhačovice vykonávat pravomoci jí 
svěřené zákonem i na území Pozlovic.

Obrátili jsme se  na velitele 
Městské policie Luhačovice Vlastimila 
Červenku s následujícími otázkami:

Můžete nám uvést stručný výčet 
Vašich pravomocí? 

Hlavním úkolem strážníků je 
zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku podle zákona o 
obecní policii nebo jiného zákona, a 
to zejména tím, že přispívají k ochraně 
a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží 
nad dodržováním pravidel občanského 
soužití, přispívají k bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, odhalují 
přestupky a jiné správní delikty, 
upozorňují fyzické a právnické osoby 
na porušování obecně závazných 
předpisů a činí opatření k nápravě. 
Vedle úkolů dává zákon  strážníkům i  
oprávnění,  a to  požadovat prokázání 
totožnosti, oprávnění předvést 
osobu na Policii ČR nebo na žádost 
správního  orgánu, oprávnění odebrat 
zbraň, zakázat vstup na určená 
místa, otevřít byt nebo jiný uzavřený 
prostor, odejmout věc, použití 
technických prostředků k zabránění 
odjezdu vozidla, oprávnění ke vstupu 
do živnostenských provozoven. 
K zákonným oprávněním strážníků  
patří i použití donucovacích prostředků, 
psa a v nejkrajnějším případě i použití 
služební zbraně.

Občané se na nás často obracejí 
se stížnostmi na volně pobíhající psy.
Jaké jsou povinnosti obce po 
nahlášení takového případu a co čeká 
majitele volně pobíhajícího psa?

Zákon č. 246/1992 Sb.,  na 
ochranu zvířat proti týrání stanoví 
možnosti obcí při řešení této 
problematiky. Mimo jiné obec 
může provádět  odchyt toulavých a 
opuštěných zvířat, stanovit pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství 
a vymezit prostory pro volné pobíhání 
obecně závaznou vyhláškou. Vaše 
vyhláška o veřejném pořádku je 
v tomto dost podrobná.  V případě 
volného pobíhání psů je praxe taková, 
že pokud je pes odchycen a zjištěn jeho 
držitel, je přestupek řešen blokovou 
pokutou nebo postoupen správnímu 
orgánu. Blokovou pokutu na místě lze 
uložit až do výše 1.000,- Kč, pokuta ve 
správním řízení bývá podstatně vyšší.

Dalším problémem je 
znečišťování veřejných prostranství 
výkaly psů, koní a krav. Jaký je Váš 
postup při zjištění tohoto porušení 
obecně závazné vyhlášky obce 
Pozlovice o ochraně veřejného 
pořádku?

Strážníci musí zjistit, kdo 
měl zvíře v době, kdy ke znečistění 
veřejného prostranství došlo,  v držení 
nebo vozku, popř. průvodce vedených 
nebo hnaných zvířat a vyzvat tuto 
osobu k úklidu exkrementů. Pokud tak 
neučiní, lze uložit blokovou pokutu 
nebo oznámení o přestupku postoupit 
správnímu orgánu. Při opakovaném 
jednání lze přestupek řešit blokově,
i když je prostranství uklizeno.

Asi nejpalčivějším problémem 
začíná být parkování na chodnících 
a komunikacích. Jaké případy 
parkování je možno pokutovat?

Doprava v klidu je opravdu 
jeden z nejpalčivějších problémů 
dnešní doby. Samozřejmě Pozlovice i 
Luhačovice jako místa s  lázeňským  
a rekreačním využitím se s tímto 
problémem potýkají o to více. 
Chodník je komunikace pro pěší, proto 
jakýkoliv pohyb motorových vozidel 
včetně parkování je na chodníku 
zakázán, pokud není vyjímka 

stanovena  místní úpravou dopravního 
značení. Přestupky spáchané 
neuposlechnutím zákazu zastavení a 
stání vyplývajícím z obecné platnosti 
zákona č. 361/2000 Sb., (§ 25 odst. 
3: Při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba 
směry jízdy.),  včetně nerespektování 
dopravních značek zákaz zastavení 
a stání vozidel, smí strážníci řešit 
v blokovém řízení pokutou až do výše 
2.000,- Kč. Vozidlo stojící na chodníku, 
v platnosti dopravních značek zákaz 
stání a zastavení nebo pokud je 
vozidlem  proveden neoprávněný 
zábor veřejného prostranství, 
smí být zablokováno technickým 
prostředkem, tzv. „botičkou“. Takže 
pokud to shrneme, tak pokutovat lze 
každé stání vozidla, které je v rozporu 
s příslušným ustanovením zákona o 
provozu na pozemních komunikacích.

Obec má povinnost dbát na 
ochranu mládeže před alkoholismem 
a toxikomaniemi. Jaké jsou možnosti 
naší spolupráce na tomto úseku?

V poslední době se podávání 
alkoholu osobám mladším 18 let ale 
i nezletilým stává opravdu velkým 
problémem. Ve spolupráci s OO 
PČR v Luhačovicích jsme provedli 
namátkovou kontrolu v  restauračním 
zařízení v katastru Pozlovic a bohužel 
se naše podezření potvrdilo, zmíněný 
případ byl dořešen OO PČR.

Město Luhačovice zakoupilo 
pro potřeby městské policie digitální 
přístroj zjišťující množství alkoholu 
v dechu kontrolované osoby. Tento 
přístroj je velmi přesný a výstupy 
z něj jsou plně postačující pro 
další přestupkové nebo i   trestní 
řízení. Věřím, že spolu s Policií 
ČR budeme provádět kontroly 
častěji a příslušné orgány budou 
zjištěné  případy porušování 
zákona tvrdě postihovat. 

Městská policie Luhačovice v Pozlovicích

Zahájení svozu nápojových kartonů  Václav Sedlář, místostarosta
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Vážení občané,
dne 3. 1. 2007 Vám budou 

rozvezeny oranžové pytle s návodem 
na svoz nápojových kartonů  od 
mléka, džusů, vína atp.  (krabic - tzv. 
Tetrapaků). Do těchto pytlů ukládejte 
krabice vypláchnuté  a sešlápnuté. 
Zpětný svoz bude prováděn každé 
2 měsíce spolu s PET lahvemi (tzn. 

první svoz proběhne  
koncem února) a budete 
na něho upozorněni 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
i n f o k a n á l u . 
Taktéž bude možné 
samostatně odkládat 
nápojový karton  ve 
sběrném dvoře. 

Díky tomuto 
třídění Vám ubude 
množství odpadu ve 
Vašich popelnicích a obec 
získá lepší bonifikaci
v systému EKOKOM.
Děkujeme za spolupráci 
při  třídění odpadů.  
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Volby do Zastupitelstva obce Pozlovice a do Senátu ČR
20.  - 21. října 2006

sál Obecního úřadu Pozlovice

pořadí SNK  “Za Pozlovice” hlasy
1. Ing. Olga Tkáčová, starostka 429
2. Vlastimil Nášel 388
3. Ing. Petr Matulík, člen rady 386
4. Václav Sedlář, místostarosta 318
5. Ing. Josef Hampl, člen rady 325
6. Pavel Coufalík, člen rady 322
7. Ing. Stanislav Jurák 327
8. Karel Bednařík 369
9. Marta Vlková 311
10. Luděk Kolařík 313
11. Mgr. Jarmila Hájková 313
12. Josef Záhorovský 267
13. Ing. Emanuel Čech 329
14. Oskar Bartoš 326
15. Marcela Grácová 326

pořadí SNK  “Bezpartijní pro občany” hlasy
1. Ing. Bohumil Vráblík, Ph. D. 293
2. Tomáš Martinec 285
3. Ing. Miroslav Papoušek 278
4. MUDr. Eva Machů 248
5. Alena Tomaiová 240
6. Jaromír Kolář 178
7. Josef Mikulec 221
8. Bc. Milan Masař 223
9. Marcela Pinďáková 196
10. František Petráš 230
11. Petr Varaďa 207
12. Lenka Bednaříková 216
13. Marek Otlík 185
14. Silvie Macháčková 203
15. Karel Adámek 212

Složení Zastupitelstva obce Pozlovice
2006 - 2010

Ing. Olga
Tkáčová

Václav
Sedlář

Ing. Petr
Matulík

Ing. Josef
Hampl

Pavel
Coufalík

Karel
Bednařík

Ing. Stanislav
Jurák

Jaromír
Kolář

MuDr. Eva
Machů

Tomáš
Martinec

Vlastimil
Nášel

Ing. Miroslav
Papoušek

Alena
Tomaiová

Marta
Vlková

Ing. Bohumil
Vráblík, Ph.D.

Volební účast voličů [%]
volby do zastupitelstva 625 64,6

volby do Senátu ČR 537 55,5

pořadí volby do Senátu ČR - kandidáti hlasy
1. Ing. Jana Juřenčáková, Nez. star. pro kraj 158
2. Ing. Jiří stodůlka, KDU - ČSL 118
3. Prof.RNDr.Ing. Michal V. Marek, DrSc, ODS 102
4. Mgr. Jan Uherka, ČSSD 77
5. JUDr. Josef Čejka, KSČM 22
6. Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSC, Politika 21 11
7. Ing. Mojmír Novák, Nezávislí 6
8. Jiří Vavřínek, Česká pravice 5

Volby

volební komise



Rádi bychom Vás pozvali do 
medového obchůdku firmy Včelpo, 
spol. s r. o. Nabídneme Vám všechny 
druhy medu od květového, lesního, 
pastového, lipového, akátového až po 
slunečnicový, v různých gramážích. 
Jako zdravý dárek můžete potěšit 
své blízké medem s malinou, černým 
rybízem, s mandlemi i s oříšky kešu 
či čokoládovou pomazánkou. Z naší 
medové lékárny můžete vyzkoušet 
med s pylem (prevence osteoporózy, 
poruchy trávení, jater a prostaty), med 
s propolisem (horní cesty dýchací, 
imunita, podpora léčby žaludečních 
vředů), med s mateří kašičkou a pylem 
(zvýšení psychické i fyzické kondice a 
při rekonvalescenci), med apiglukan 
(výrazná schopnost zvyšovat imunitu, 
snižuje cholesterol, ochrana před 
zhoubným bujením).

Můžete si vybrat Ženšen v medu 
(normalizuje krevní tlak, zlepšuje 
schopnost odolávat nemocem), 
Schizandra v medu (povzbuzuje 
nervovou soustavu, zlepšuje ostrost 

zraku, ale zvyšuje krevní tlak), Zázvor 
v medu (průduškové astma, vysoký 
tlak a povzbuzuje játra), Guarana v 
medu (pozitivně působí na nervový a 
svalový systém a mozek, detoxikuje 
orgány, je balzámem na nervy, svaly 
žaludek a střeva).

A proč v medu?
Protože med je snadno 

stravitelný, vynikající, přírodní a 
vysoce hodnotný 
doplněk výživy dětí, 
rekonvalescentů, 
sportovců apod. 
Svým obsahem 
odpovídá zdravé 
výživě a zvyšuje 
přirozenou  odolnost 
organismu.

Propolis jako 
nejlepší dezinfekční prostředek máme 
jako spray nebo v kapkách. Nabízíme 
i to nejlepší ze včeliček - čistou mateří 
kašičku v ampulích.

Máme velké množství sypaných 
čajů, jednodruhových i na různé 

zdravotní potíže, dokonce i čaj podle 
jednotlivých astrologických znamení, 
čaj zelený vánoční atd. V tomto 
předvánočním čase Vám nabídneme 
různé druhy svíček z medových plástů, 
které krásně provoní Váš byt medem. 
Máme i adventní věnce a věnečky 
jablíčkové na stůl či dveře. Medová 
kosmetika je u nás zastoupena firmami 
Dr. Plevy, Dr. Popova a Dr. Pantůčka. 
Jedná se o krémy, propolisové masti, 
zubní pasty proti paradentóze, 
šampony, pleťová i tělová mléka 
apod.

Na vybrané výrobky jsme 
obdrželi národní značku kvality Klasa, 
což pro Vás jako zákazníky znamená 
potvrzení vysoké kvality výrobku. 
Med do našich výrobků používáme 
výhradně kvalitní český.
A kde nás najdete? Náš obchůdek je 
na ulici Dr. Veselého 1042, za hotelem 
Litovel v zeleně svítící pasáži. Moc se 
na Vaši návštěvu těšíme.

Konzumací medu bude Váš 
organizmus zdravější a odolnější.

Medový obchůdek

Regina BittováTříkrálová sbírka 2007

Iva Garguláková

Penzion Vyhlídka

Zveme Vás do nově 
otevřeného penzionu VYHLÍDKA, 
který se nachází v malebném okolí 
Luhačovické přehrady.

Nyní si můžete vychutnat 
mezinárodní kuchyni ve zcela 
nových prostorech naší restaurace. 
Dovolíme si Vám nabídnout vynikající 
kávu PASCUCCI nebo jedinečnou 
whisku BRUICHLLANDICH. Pro 
milovníky vína je připraven široký 
výběr jakostních a výběrových vín 
z Moravy.

Pro soutěživé jsou přichystány 
dvě bowlingové dráhy  na mořském 
dně nebo kulečník. Náročný den? 
Sauna a Whirpool jsou Vám plně 

k dispozici. Odpočinek? Je připraveno 
11 pokojů, z toho jsou dva apartmány. 
Pokoje jsou standardně dvoulůžkové 
s možností přistýlky. Každý z nich má 
vlastní sociální zařízení.
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kontakt:
Pozlovice 206, 763 26 Luhačovice

tel./fax: 577 105 285
mobil: 608 434 390
www.vyhlidka.eu

email:vyhlidka@vyhlidka.cz

Obecným účelem Tříkrálové 
sbírky 2007 je pomoc rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla. Hlavním posláním je 
upozornit na potřebné lidi kolem nás 
a zprostředkovat jim pomoc. Díky 
této sbírce můžeme financovat pomoc 
postiženým lidem, sociálně slabým 
občanům, obětem živelných pohrom, 
lidem na okraji společnosti, starým 
a těžce nemocným a mnoha dalším 
potřebným skupinám.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 
je sdružení Česká katolická charita se 
sídlem v Praze. Sbírka je v souladu 
s platnými právními předpisy. Farní 
Charita Svaté rodiny v Luhačovicích 
organizuje sbírku na tomto území: 

Luhačovice, Kladná-Žilín, Řetechov, 
Podhradí, Pozlovice, Biskupice, 
Ludkovice, Horní Lhota, Dolní Lhota      
a Sehradice.

6. ledna 2007 Vás 
navštíví děti převlečené 
za krále v doprovodu 
dospělé osoby, která 
bude mít průkaz 
vedoucího skupiny 
vystavený s pověřením 
České katolické charity. 
Koledníci budou vybírat 
finanční dary od občanů 
jen do zapečetěných pokladniček. 
Číslo průkazu vedoucího se musí 
shodovat s číslem pokladničky.

Výnos sbírky bude rozdělen 

následovně: 65 % obdrží organizátor 
sbírky Charita Svaté rodiny 
Luhačovice. My tyto finanční 
prostředky využijeme pro projekty 

realizované příští 
rok a samozřejmě 
na přímou pomoc 
rodinám s dětmi. 15 
% obdrží diecézní 
charity, 10 % připadne 
na humanitární pomoc, 
5 % sekretariátu a 5 % 
na režie sbírky.

Děkujeme Vám 
z celého srdce za podporu tohoto 
charitního díla, vždyť Tříkrálová 
sbírka každým rokem otevírá srdce 
tisíců lidí dobré vůle.





SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel SDH Pozlovice
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Letošní podzim začal pro 
hasiče událostí, která se naší obci 
léta vyhýbala. Požár budovy vedle 
školy ohlásila siréna 6.10. v 16:53 
a na místo se sjely jednotky z HZS 
Luhačovice a SDH Pozlovice. Naštěstí 
byl dům neobydlený a díky všímavosti 
malých dětí, které na vycházející kouř 
upozornily, oheň  nestačil nabrat na 
intenzitě. Podle výsledků šetření 
byl požár způsoben nedbalostí,  
ponecháním otevřeného ohně bez 
dozoru.

Další spolupráce s Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje 
pokračovala v polovině listopadu, kdy 
proběhla tématická kontrola jednotky 
SDH Pozlovice. Cílem bylo zjištění 
početního stavu a vnitřní organizace, 
kontrola akceschopnosti techniky, 

výjezdového času a vybaveností členů 
osobními ochrannými prostředky. 
Kontrolou bylo zjištěno, že jednotka 
je zásahuschopná vč. techniky a 
je potřeba vybavit všechny členy 
zásahovými oděvy, rukavicemi, botami 
a přilbami.

Členové sboru se zúčastnili 
tradičního rozsvěcování vánočního 
stromu, kde pro 
n á v š t ě v n í k y 
připravili chutné 
o b č e r s t v e n í 
a přispěli tak 
ke krásné 
atmosféře prvního 
p r o s i n c o v é h o 
večera.

S o u č á s t í 
tohoto vydání 

občasníku je informační leták, 
upozorňující na možné nebezpečí 
v období topné sezóny. Je to již druhý 
materiál tohoto druhu, který se díky 
dobré spolupráci s tiskovým mluvčím 
HZS Zlínského kraje dostává do každé 
domácnosti v Pozlovicích a má formou 
prevence zabránit možným škodám na 
zdraví a majetku.

Výbor TJ Sokol Pozlovice občanům
 Je konec kalendářního roku, 
utichlo sportovní dění na našich 
hřištích a přeneslo se do tělocvičny. 
Sportuje se prostě stále. 
 Od března letošního roku se 
zásadně změnilo vedení TJ Sokol 
Pozlovice. Do nového výboru byli 
zvoleni zástupci všech oddílů, a to 
do těchto funkcí: Ing. Stanislav Jurák 
za fotbal, předseda výboru, Jaroslav 
Baláž za volejbal, místopředseda 
výboru, Martina 
Matulíková za ženy, 
hospodářka, Adam 
Tkáč za šachy, správce 
majetku, Stanislav 
Nakládal za turistický 
oddíl, matrikář, 
Libuše Bartončíková 
za volejbal, 
administrativa a 
propagace, ing. David 
Voráček za fotbal, 
revizní komise.
 Začali jsme  
inventarizovat majetek TJ Sokol. 
Spolupracují na tom vedoucí všech 
oddílů, kteří sepsali nové seznamy 
a zavedli jsme invertarizační knihy. 
Přitom dochází k vyřazení již 
nefunkčního nebo poškozeného 
majetku. Veškerou invertarizaci 
provádí Adam Tkáč. 
 Stanislav Nakládal zhotovil nové 
seznamy evidující stávající členy TJ. 
Každý člen TJ platí v každém oddíle na 
podpis v seznamu 100 Kč, děti do 15 let 
50 Kč. K těmto seznamům je důležité 
přikládat rodné číslo, a to z důvodu 

úrazového pojištění každého člena. 
K dnešnímu dni  máme 345 členů, 
kteří tvoří 8 oddílů: fotbal, volejbal, 
ženy, stolní tenis, jóga, turistický, 
šachy, KVS – atletika. 
 Martina Matulíková vede
účetnictví  TJ,  které bylo 
novým výborem rozděleno na 
podúčty jednotlivých oddílů. 
 Poněvadž TJ není ziskovou 
organizací, je na všech členech výboru 

i jednotlivých členech TJ, aby zajistili 
co nejvíce prostředků na činnost všech 
našich oddílů, provozu a údržby 
sportovišť. Velkým přínosem je pro 
nás i vedení obce v čele se starostkou 
ing. Olgou Tkáčovou. 
 Po mnoha nelehkých jednáních 
se nám podařilo vyřešit správcovství 
sportovišť, prostřednictvím Pavla 
Matulíka, který byl vybrán na 
základě výběrového řízení. Správce 
financujeme z prostředků TJ Sokol a 
Obce Pozlovice, přičemž odvedená 
práce je vykazována fakturačně 

na živnostenský list. Tato činnost 
byla dříve řešena komplikovaným 
způsobem a dělala nemalé problémy jak 
obci, tak TJ. Po půl roce správcovství 
se výboru TJ tento krok jeví jako 
velmi dobrá investice pro všechny 
zúčastněné strany. Hlavní náplní 
správce je především zajištění chodu 
oddílů, údržby a provozu budovy TJ, 
fotbalového a víceúčelového hřiště. 
Dále seče a udržuje zahradu MŠ a v 

zimním období pracuje 
na údržbě obce. 
 V příštím roce 
bychom chtěli zachovat 
tradiční akce pořádané 
TJ – oddílové turnaje 
a soutěže, sportovní 
ples, lyžařský zájezd, 
vinobraní a rozvíjet 
ještě hlubší spolupráci 
se všemi složkami obce 
Pozlovice. Začátkem 
nového roku budou 
otevřeny webové stránky 

TJ Sokol Pozlovice, kde se můžete 
dozvědět informace o činnosti oddílů 
a také psát dotazy na TJ. 
 Výbor TJ i touto cestou 
chce poděkovat všem členům TJ, 
sponzorům, jednotlivým složkám 
organizovaným v Pozlovicích – Sboru 
dobrovolných hasičů Pozlovice, Svazu 
žen, Junákům, Křesťanské mládeži i 
všem příznivcům sportu za dobrou a 
prospěšnou spolupráci v roce 2006 a 
do nového roku 2007 popřát hodně 
zdraví, spokojenosti a sportovních 
úspěchů.
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František Matulík - BLESKJUNÁK – svaz skautů a skautek – Pozlovice

Výcvikový rok střediska Junák 
Pozlovice, od září letošního roku 
2006 až včetně prázdnin v r. 2007 je 
v pořadí již čtyřicátý. Ano, tak dlouho 
trvá naše činnost, a to nepřetržitě! 
Začali jsme v roce 1967, kdy byla 
uvolněna násilná politika v bývalém 
režimu. V kinech se promítaly filmy 
o Vinnetouovi, v časopisech se 
objevovaly články dříve zakázaných 
autorů. Od spisovatele skauta Jaroslava 

Foglara byly vydávány sešity Rychlé 
šípy a v časopise ABC byly strany pro 
jeho dětské zájmové kluby.

Také my z Pozlovic jsme se 
přihlásili do klubu Hlídka přírody, 
který mohl mít jen 6 členů a dospělého 

vedoucího. To byl základ někdejší naší 
činnosti. Scházeli jsme se na hřišti 
kopané, v malých dřevěných kabinách. 
Naše činnost byla zajímavá, přidávali 
se k nám další mladí zájemci. A když 
na jaro v r. 1968 byla obnovena po 
dvaceti letech činnost organizace 
Junák, tak jsme se všichni do ní 
přihlásili.

Léta ubíhala, politické události 
se měnily, ale naše činnost po vzoru 

spisovatele Foglara byla nepřetržitá.
Za 40 let se vystřídalo v naší 

organizaci více jak 400 osob, od 
malých žáčků až po jejich rodiče. Je to 
ku srovnání jako počet obyvatel obcí 
Podhradí i Řetechova. Je to zákonité 

– žijeme, stárneme. Byli u nás členy 
rodiče, vystřídaly se jejich děti a 
později také vnuci.

V r. 2007 s hrdostí  oslavíme
40. jubileum!

Jsme organizací pro mládež. 
Na našich schůzkách a vůbec při celé 
naší bohaté činnosti učíme mládež 
především, aby milovali přírodu a tuto 
chránili, aby si vážili a ochraňovali 
všechno, co lidská ruka vytvořila, aby 
silnější byl ochráncem slabšího a aby 
nade všechno měli lásku ke své vlasti.

Blíží se konec roku 2006 a 
bilancujeme. Tak jako po celou dobu 
naší činnosti, tak i letos byli jsme 
aktivním střediskem a jsme našimi 
nadřízenými orgány kladně hodnoceni. 
I letos to byly naše junácké a turistické 
soutěže, kterých jsme se zúčastnili 
doma nebo venku. Opět náš tradiční 
zájezd, náš letní tábor, noční výsadek 
a Mikuláš.

Je před námi poslední naše 
letošní akce, a to Junácké vánoce. 
Zaneseme lesním zvířátkům, co mají 
rády a u živého stromu se rozloučíme 
s rokem. Koledy, dárečky a k nebi 
naše světlice, aby se lidé navzájem 
měli rádi!

Šachový turnaj v Pozlovicích – 25. 11. 2006 František Matulík - BLESK

Kategorie – mladší žactvo 6 – 10 let
1. Hájková Růžena Luhačovice 4
2. Coufalík Marek Pozlovice 4
3. Hustáková Magda Bojkovice 3,5
4. Bětík Petr Pozlovice 3,5
5. Šašinka Albert Bojkovice 3,5
6. Lavička Tomáš Bojkovice 3
7. Mahdal Jakub Bojkovice 1,5
8. Plášek Jakub Bojkovice 1

Kategorie – starší žactvo 13 – 14 let
1. Valešová Šárka Luhačovice 8
2. Kolaříková Magda Bojkovice 5
3. Hofmeister Patrik Pozlovice 3

Dorost
1. Tkáč Martin Pozlovice 6
2. Tkáč Adam Pozlovice 5,5
3. Kolaříková Iveta Luhačovice 4
4. Hájková Kristýna Luhačovice 4

Dospělí
1. Hlavička Roman Pozlovice 7
2. Roubalík Jaromír Pozlovice 5

Senioři
1. Hrabal Josef Pozlovice 6
2. Ondroušek Eduard Luhačovice 6
3. Ondroušek Stanislav Luhačovice 5,5
4. Matulík František Pozlovice 5
5. Martinec Jindřich Pozlovice 5

1. ŠO Brumov-Bylnice B. 3 0 0 9 b.
2. ŠK SK Zlín F. 3 0 0 9 b.
3. ŠK Zlínterm 2 0 1 6 b.
4. Sokol ORA SV Slavičín B. 2 0 1 6 b.
5. TJ Sokol Pozlovice 2 0 1 6 b.
6. ŠK SK Zlín G. 1 0 2 3 b.
7. SK Horní Lhota 1 0 2 3 b.
8. TJ Jiskra Otrokovice 1 0 2 3 b.
9. TJ FS Napajedla B. 0 0 3 0 b.
10. ŠO Brumov-Bylnice C. 0 0 3 0 b.

Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů ze všech věkových 
kategorií, od 6 letých dětí z Bojkovic až po letité seniory 

z Pozlovic a Luhačovic.
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice ročníku 2006-2007 
hraje regionální přebor I. třídy okresu Zlín. Tento přebor 
se v tomto ročníku hraje na 5 šachovnicích. Doposud jsou 
odehrána 3 kola a Pozlovice si stojí dobře:
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PhDr. Josef Kolařík, CSc.Co ještě víme o jménech pozlovských občanů? 

Pozlovičtí šňůrkaři - prýmkaři úzce 
spolupracovali se zpracovateli 

ovčí vlny, lnu a konopí, výrobci 
houní, provazníky, vyšívačkami,  
příp. i papučáři a krejčími na 
Luhačovickém Zálesí, Slavičínsku 
či Valašskokloboucku. Vzájemná 
spolupráce jednotlivých řemesel byla 
nutná. Např. v kraji hojné jméno 
Krajča je toho důkazem. Je to krejčí = 
kráječ, neboť dříve se látky krájely - 
řezaly ze štůčků a mnohé části krojů si 
venkované doma vyráběli sami. Víme 
mj., že jeden Krajča – Ulica bydlel 
v uličce Za Potokem.

A rod pozlovických Valeriánů žil 
podle záznamů v matrice jednak 

na č. 10, jednak na č. 66. To je dům, 
kde později sídlila rodina Potockých 
(nemusím už vysvětlovat, že jméno 
kdysi vzniklé podle přízviska – měli 
chalupu u potoka). Je to dům rodiny 
Gergelovy vedle firmy FAKT.

Jméno Valerián je latinské. Patřilo 
původně bohatému římskému 

patricijskému rodu Valeriů. Jeho 
základem je slovo „valere“ s 
významem „být silný, zdravý“. 
Takové přání vyslovovali dítěti rodiče 
a kmotři již do kolébky. Jména tohoto 
typu se nazývala „přací“. Jsou známa 
u všech národů, i u Slovanů (Václav 
i Vítězslav se měli dožít „více slávy“ 
apod.). Jméno Valerián se pak stalo 

křesťanským křestním jménem a 
jako mnohá jiná (Jan – Janík, Martin 
– Martinec, Petr – Petráš, Tomáš 
– Tomášek, Václav – Václavík  aj.) se 
později ustálilo i jako příjmení.

Vzpomínal-li jsem Krajču – Ulicu  
v uličce Za Potokem, připomínám 

pamětníkům, že jméno Ulica jsme my 
starší užívali i pro rodinu Františka 
Mikulčíka č. 83 (nyní Mojmíra 
Hanáka) proti mostu do Ludkovické 
ulice. Rodina též původně pocházela 
z rodu Mikulčíků v uličce Za Potokem 
(č. 11). A velmi rád bych přivítal, kdyby 
j e š t ě n ě k d o 
vlastnil a nakrátko 
p ů j č i l fotografii 
d o l n í h o k o n c e 
obce, na níž by 
byl starý most i 
s bývalými stodolami Mikulčíkovou, 
Prokešovou či Martincovou.

V minulých staletích celé území 
před potokem od nynější hasičské 

zbrojnice dolů po vsi až po dům 
Mališkův a podél cesty zpět až po dům 
č. 67 (Arnošta Martince, nyní firma 
a pizzerie FAKT) patřilo původně 
pozlovickému fojtství, které sídlilo na 
č. 6. Původní potok tekl od nynějšího 
Bartončíkova mostu k silnici zhruba 
směrem ke schodišti domu Kolaříkova 
č. 53. Stará silnice vedla též téměř 
kolem Matulíkovy a Kolaříkovy 

předzahrádky. Prostor za potokem 
patřil k „podsedku“ Bednaříkovu       
(č. 23), na místě výrobny oplatků byla 
zahrada Martincova (č. 63) s patrovou 
komorou a stodolou.

Po zrušení fojtství bylo jeho území 
rozparcelováno a jednotlivé 

parcely získali noví majitelé. O fojtství 
v Pozlovicích toho příliš nevíme. Snad 
se podaří v záznamech panství najít o 
něm aspoň pár řádků, podobně jako o 
dalších zapomenutých pozlovických 
řemeslech. Našel jsem zmínky o 
výrobcích kachlů a kamnářích, ale i 
o místních malířích na sklo. Napíši o 
nich, zjistím-li více podrobností.

Ani rodná, úmrtní nebo svatební 
matrika farnosti vždy neprozradí 

sídla jednotlivých rodin. O to složitější 
je zjistit, od kdy, příp. v kterém století 
se rodina do obce přistěhovala. Popisná 
čísla domů byla pořizována až po 
zavedení tereziánského a josefínského 
katastru. Zjistit posloupnost majitelů 
jednotlivých usedlostí v Pozlovicích 
komplikuje poněkud i to, že po 
odtržení Pražské čtvrti došlo v obci 
k přečíslování domů a přesné určení 
by bylo nutno hledat srovnáním s 
evidencí nemovitostí z doby Marie 
Terezie a Josefa II. Protokol obecního 
zastupitelstva o přidělení nových čísel 
z té doby jsem zatím bohužel také 
nenašel.

Lidé mají svěží tváře, 
v pohledech klid a důvěřivost, touhu 
po zdraví v novém roce a v srdcích 
lásku a pokoj. Končí se rok a začíná 
nový, vždy tam kde něco končí, 
něco nového začíná. 
Myslivec přichází 
v každé roční době do 
styku s přírodou, učí se 
i poznávat její zákony, 
krásu a bohatství. 
Tajemství přírody 
působí nesmírně 
na člověka. Čím je 
vnímavější, stává se 
ušlechtilejším. Je to 
mnoho hodin práce a 
trpělivosti na čekané, 
která je odměnou za celoroční práci. 
Konec roku je bilancování  vykonané 
práce, úlovků, nekonečných vycházek 
za zvěří, aby nestrádala, a krmelce, 
krmeliště a zásypy byly plné.

A proto patří poděkování všem 
kamarádům myslivcům za jejich 
celoroční práci s přáním dobrého 
zdraví, pevnou mušku a ochranu 
svatého Huberta. Našim spoluobčanům 

za celé MS Komonec  
Vánoční svátky plné 
veselí, ať Vám Ježíšek 
hodně nadělí zdravíčka 
a Boží požehnání, štěstí 
ať se nikdo nebrání. 
U srdíčka ať to hřeje, 
každý ať se stále 
směje. Smích kořením 
života bývá, proto ať 
ho mezi námi neubývá. 
Dobré slovo nic nestojí
a druhého to potěší.

Vánoce a konec roku Marie Juráková, jednatel MS Komonec

zvířata se třesou děsem, 
a pak v té poslední leči, 

padají v bitevní seči. 
A když napadne první sníh, 

do táty jak kdyby šídlem pich, 
panečku, dneska je nový sníh. 
Tož bratře, na čekanů půjdem,
na sněhu stopu vidět budem. 
Papuče, kožuch, beranicu, 
čakan a do kapsy slivovicu, 

a půjdem na ni do boří, 
zatím ti fajka vyhoří. 

Jej, lišáku, máš na mále, 
jdou na tebe dva Goralé, 

však ty je šikovně napálíš. 
A chlapi čekajů velice, 
posiluje jich slivovice, 
už  se těší na kožku, 

jak z kože odřů nebožku. 
Ja, bratře na moju milů

čekajme eště chvílu, 
opřeni pěkně do bora, 

snad přece příjde ta potvora. 

Podzim nastal, hony se blíží, 
maminku v té době vždy něco tíží. 
Když táta flintu a broky chystá, 

že na hon půjde, už je to věc jistá. 
Táhnou honci polem a lesem, 
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●  25. prosince - 15.30 hod. - Živý Betlém
○  30. prosince - 17.00 hod. - sbor L. Janáčka
    v kostele sv. Martina
●   6. ledna Tříkrálová sbírka 
○  20. ledna ples SDH Pozlovice
●   3. února ples TJ Sokol Pozlovice
○  16. února Školní ples
●  18. února Dětský karneval

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Marek Tomaštík                          Ludkovická 326
Kateřina Martincová                           Na Příkopě 331
Antonie Sedlářová                           K Přehradě 363
Petra Bednaříková                       Pod Větrníkem 23

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2007
   
Janík Josef Hlavní 4 70 let
Malaník Emil Nivy I. 259 70 let
Václavíková Marie Podhradská 76 70 let
Čechová Marie Hlavní 227 70 let
Žmolíková Drahomíra Pod Větrníkem 26 75 let
Bernátek Josef Leoše Janáčka 123 81 let
Talašová Anežka Za Potokem 7 82 let
Vítková Josefa Pozlovice 108 82 let
Coufalíková Anežka Hlavní 214 83 let
Tomášková Ludmila Hlavní 79 87 let
Janíčková Libuše A. Václavíka 140 88 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky

Veronika Boráňová a Marek Kolář  Leoše Janáčka 130
Jitka Kubáčková a Petr Hamšík Hlavní 184
Hana Plšková a Jan Bednařík  Nivy 219 a Hlavní 223
Hana Nakládalová a Jaroslav Podloucký Hlavní 303
Ajgul S. Begariševa a Jan Dolinay Pozlovice 107
Ludmila Pastyříková a Igor Tělupil Nivy II. 343

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili

Břetislav Václavík Podhradská 76 71 let
Alois Sedlář Hlavní 239 48 let
Otilie Bětíková Hlavní 91       84 let
Ludmila Gottfriedová Nivy I. 263 77 let
Alois Sedlář Hlavní 239 77 let
Štěpánka Kalíková Za Potokem 82 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.

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 IV/06

Poděkování
Pozlovické mažoretky děkují panu Ing. P. Matulíkovi a panu

V. Hřibovi za výrobu a sponzorování hůlek pro jejich další vystupování.

Vítězná básnička soutěže „Prázdniny“
Miluše Bartončíková, L. Janáčka 121, Pozlovice

LÉTO
Léto budiž pochváleno,
louky kvetou, voní seno.

Když už slunce téměř hoří,
tu se samo nebe bouří.

Rosa padne do poupěte růži,
 která právě kvete.

Žitné lány zdobí všude,
koukol, chrpy, máky rudé.

Když se klasy v zlato změní,
větší krásy v světě není,
to nám léto chystá věno,

dvakrát budiž pochváleno.

Neděle 24.12. Štědrý den
8.00 10.00

21.00 - Ludkovice
24.00 - Půlnoční mše sv.

Pondělí 25.12. Boží hod vánoční 8.00 10.00
15.30 - živý Betlém

Úterý 26.12. sv. Štěpán 8.00 10.00

Středa 27.12. sv. Jan 
Evangelista 17.00 - žehnání vína

Čtvrtek 28.12 sv. Mláďátek
 mučedníků 16.00

Sobota 30.12. 17.00 - vyst. sboru L. Janáčka

Neděle 31.12. sv. Rodiny 
sv. Silvestra

8.00 10.00
16.00 - svátostné požehnání

Pondělí 1.1. Matky Boží
Panny Marie 8.00 10.00

Požehnané prožití svátků Božího narození a láskyplnou ochranu
Svaté Rodiny v nastávajícím roce 2007 přejí a vyprošují

P. ThDr. Hubert Wójcik a P. Mgr. Martin Vévoda

Pořad bohoslužeb o Vánocích v kostele sv. Martina
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