
Už si vrabci koupou bříško,
už se káča točí,

kde jsi byla, pampeliško,
od čeho máš oči?

Od slunce, od zlata!
Jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla zlatá celá

jako housata.

Pampelišky, povězte mi,
po druhé se ptám:

Čím otvírá slunko zemi,
kudy pouští jaro k nám?

Žežulky si povídají,
že jsou vrátka v jednom háji,

ke vrátkům je zlatý klíč,
petr - petr - petrklíč.

Ptám se, ptám se, pampeliško
Zdeněk Kriebel

práce dětí
  MŠ Pozlovice

Pozlovský občasník  I/07 strana 2

Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Zpráva z I. zasedání ZO Pozlovice konaného 
dne 28. 2. 2007

• ZO schválilo rozpočet obce Pozlovice na r. 2007 a 
uložilo RO provést rozpis rozpočtu MŠ a ZŠ. 
• ZO schválilo poskytování odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva od 1. 3. 2007. 
• ZO zmocnilo RO k přijímání rozpočtových 
opatření, které souvisí s realizací drobných investičních 
akcí do hodnoty díla 100.000,- Kč vč. DPH. 
• ZO schválilo přidělení zisku z hospodaření MŠ 
Pozlovice za r. 2006 ve výši 140.000,- Kč do investičního 
fondu a současně nařídilo jeho odvod zřizovateli. ZO 
schválilo úhradu ztráty ZŠ Pozlovice  za r. 2006 ve 
výši 21.500,- Kč z příspěvku zřizovatele.  
• ZO   jmenovalo  za   zřizovatele  do konkursní 
komise pro  výběr ředitele ZŠ Pozlovice Ing. 
Olgu Tkáčovou a Gabrielu Pírkovou a zmocnilo 
RO k provádění úkonů k zajištění konkursu. 
• ZO schválilo inventarizaci majetku Obce Pozlovice
k 31. 12. 2006.     
• ZO schválilo OZV obce Pozlovice č. 1/2007, 
kterou se zrušuje OZV obce Pozlovice č. 6/2006. ZO 
schválilo OZV č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje 
OZV obce Pozlovice č. 6/1993 o dani z nemovitostí. 
• ZO souhlasilo s dalším jednáním o návrhu změny trasy 

VVN 1 x 110 kV, popřípadě 2 x 110 kV Slavičín Slušovice 
mezi body 14 až 23 včetně návrhu úpravy trasy od bodu 
23 k trafostanici a uložilo starostce projednat tuto změnu 
s KÚZK a její dopracování se společností E-ON. 
• ZO vzalo na vědomí zprávu o průběhu 
zpracování Integrované rozvojové strategie   
cestovního ruchu v oblasti Luhačovicka. 
• ZO Pozlovice se ztotožnilo s textem „Petice proti 
diskriminaci obyvatel venkova“ organizované Spolkem 
pro obnovu venkova ČR a tuto iniciativu podpořilo. 
• ZO neschválilo změnu územního plánu na 
pozemek par. č. 1658/10 v obci a k.ú. Pozlovice.

Zpráva z jednání Rady obce Pozlovice
• vzala na vědomí zprávu o zajištění prezentace 
obce v rámci veletrhu CR Regiontour 2007 
• schválila uzavření dodatku č. 1/2007 ke smlouvě o 
odvozu a uložení odpadu na skládku s TS Luhačovice 
a uložila místostarostovi obstarat cenovou nabídku 
firem JOGA a TS Zlín, současně požádat firmy o 
podmínky pro likvidaci vytříděných plastů 
• uložila ředitelce ZŠ Pozlovice ve spolupráci 
se spol. EKO-KOM zorganizovat osvětové akce k 
třídění odpadů v průběhu 1. pololetí 2007 
• uložila účetnímu předložit analýzu financování 

Vážení občané,
letošní jarní úvodník bych mohla 
začít stejnými slovy jako ten loňský. 
Máme za sebou zimu, jakou mnozí 
nepamatujeme. Během dvou let nám 
příroda ukázala dvě zcela odlišné 
podoby zimního období. Lyžaři a 
milovníci pohledu na zasněženou 
krajinu si pochvalují tu loňskou, 
silničáři, řidiči a ti, co mají nižší účty 
za energii si nemohou vynachválit 
průběh zimy letošní. Od odborníků 
slyšíme, že se musíme na oba extrémy 
připravit a hlavně nás důrazněji 
nabádají k zamyšlení nad naším 
počínáním vůči přírodě. Na cestě k 
lepšímu životnímu prostředí nám však 
musí vytvořit podmínky zejména stát. 
Stále více z Vás se ozývá s návrhem na 
třídění dalších plastů, nejen PET. Naše 
jednání o dalším odkupu směsných 
plastů však skončila překvapujícím 
výsledkem - levnější je vyvézt je se 
směsným odpadem. Stejně tak závěry 
energetického auditu provedeného 
na obecních budovách končí 
slovy ...“navrhovaná opatření jsou 
technicky, energeticky i ekologicky 
vhodná, ekonomické paramenty 
nejsou podle současných pravidel 
pro výpočet pozitivní.“... Zateplení 
budov, výměny oken a topných 

systémů připravujeme k realizaci 
s využitím dotací, což podstatným 
způsobem ovlivní ekonomické 
hodnocení těchto úprav budov. 
 Ze sdělov. prostředků jsme 
společně zahrnováni informacemi o 
tom, že nás čeká sedmileté období, 
kdy nás Evropská unie „zahrne 
velkým množstvím peněz“. Tyto 
prostředky jsou   
však spojeny 
se značnou 
administrativou, 
v e l k ý m 
množstvím práce 
širokého okruhu 
lidí. Velká část 
naší činnosti je 
v tomto období 
v ě n o v á n a 
přípravě k 
plnění nelehkých 
podmínek pro čerpání těchto peněz. 
Jedná se o rozsáhlé investiční projekty, 
které jsme schopni realizovat pouze ve 
spolupráci s dalšími partnery z veřejné 
sféry, podnikatelských subjektů a 
neziskových organizací. 
 V  těchto  dnech  zahajujeme  práce 
na  vydání publikace o Pozlovicích. 
Ani tento záměr se neobejde bez 
spolupráce širokého okruhu zejména 

Vás, občanů a spolků působících v 
obci. Naší snahou bude zdokumentovat 
život obce z obrazových materiálů, 
které sesbíráme z vašich alb, kronik 
a krabic uchovávaných jako rodinné 
dědictví. Proto Vás všechny, držitele 
těchto „pokladů“, prosím o zapůjčení 
zajímavých fotografií dokumentujících 
život v Pozlovicích. Pracovní 

skupinou budou 
tyto fotografie 
t e m a t i c k y 
uspořádány a 
po naskenování 
Vám je vrátíme. 
Jedině s Vaší 
pomocí se nám 
podaří dosáhnou 
cíle a vydat dílo, 
kterým budeme 
moci prezentovat 
P o z l o v i c e 

jako obec žijící bohatým kulturním 
i společenským životem, která se 
mění vybudováním každého nového 
díla, ať už jsou to stavby Vašich 
rodinných domů nebo budov občanské 
vybavenosti.
 Přeji Vám prožití krásného 
jara s veselými velikonočními svátky 
a úspěchy ve všech oblastech života 
každého z Vás.

Zprávy ze zasedání ZO a jednání RO Pozlovice
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• vzala na vědomí zprávu o možnostech 
financování přípravy a realizace akcí z cizích zdrojů 
• schválila s účinností od 1.1.2007 platové 
výměry ředitelkám ZŠ a MŠ Pozlovice 
• schválila uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě 
uzavřené s Pavlem Matulíkem a uložila starostce projednat 
dodatek č. 2 s vedením TJ Sokol Pozlovice 
• souhlasila s dočasným provizorním rozebíratelným 
zpevněním (kamenný podklad zasypaný drceným 
kamenivem) části pozemku par.č. 1460/3 v k.ú. a obci 
Pozlovice o výměře 2,5 x 18 m pro parkování osobních 
vozidel. Pokud má být parkovací místo vyhrazeno pro 
určité vozidlo, nutno uhradit místní poplatek v souladu s 
platnou OZV obce Pozlovice. V případě zahájení výstavby 
na sousedním pozemku bude pozemek uveden do 
původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
• neschválila prodej akcií z majetku obce 
• uložila místostarostovi písemně vyzvat ČSAD
k naplňování dohody o  parkování autobusů na 
území obce    
• vzala na vědomí informaci o stanovisku spol. 
E-ON ke kabelizaci NN podél ul. L. Janáčka a Hlavní
• schválila vyřazení a likvidaci majetku k 31. 12. 
2006 dle návrhu předloženého inventarizační komisí 
a uložila místostarostovi fyzickou likvidaci majetku
• uložila starostce:
  projednat umístění reflexních značek v místě 
odbočení s DI Policie ČR a ŘSZK, odpovědět, že VO 
je na základě požadavku obyvatel lokality Lipska v 
současné době vyprojektováno a bude navrženo k 
realizaci v letošním roce v úseku přehrada brod - Jas 
  projednat dopravní značení - pohyb chodců v 
úseku od křižovatky po autobusovou zastávku 
  prověřit možnost osazení 
autobusových zastávek (vlastnictví 
pozemku, náklady na čekárny) 
  obstarat cenovou nabídku na 
opravu MK 
  vzhledem k nákladům na 
rozšíření sítě TKR informace pro 
občany řešit prostřednictvím příspěvku 
na zřízení připojení jednotlivých RD 
k internetu ve výši vynaložených 
nákladů, max. ve výši 5.000,- Kč. 
• schválila dodatek č. 04/2007 se 
společností SATTURN Holešov 
na provozování TKR a uložila 
účetnímu k návrhu rozpočtu 
předložit analýzu příjmů a výdajů 
za TKR v r. 2006 a 2007 
• schválila příspěvek při 
narození dítěte Samuela Kováče
• schválila vypovězení stávající 
pojistné smlouvy s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou a uložila 
starostce projednat uzavření nové 
pojistné smlouvy na současné hodnoty majetku 
• uložila starostce zveřejnit výzvu a svolat 
první jednání pracovní skupiny pro přípravu 
publikace „Pozlovice včera a dnes“ 

• vzala na vědomí informace o nabídce Dr. Drápalové
k převzetí pozůstalosti prof. A. 
Václavíka a schválila její převzetí 
• doporučila zahrnout do návrhu rozpočtu obce Pozlovice 
v případě realizace stavby „Odkanalizování obcí nad 
přehradou“ příspěvek Obce Pozlovice na „stavbu 5“ částku 
ve výši 60.000,- Kč vč. DPH a současně v případě potřeby 
poskytnout ke zřízení bezúplatného věcného břemene
k uložení kanalizačního sběrače v lokalitě 
Lipska pozemky ve vlastnictví Obce Pozlovice 
• vzala na vědomí výsledky hospodaření 
MŠ a ZŠ a uložila místostarostovi vypracovat 
harmonogram nezbytného rozsahu revizí a provést 
výběrové řízení na dodavatele těchto revizí 
• doporučila ZO uhradit ztrátu v hospodaření ZŠ ve výši 
21.500,- Kč z příspěvku zřizovatele a přebytek v hospodaření 
MŠ ve výši 142.000,- Kč převést do rezervního fondu 
• uložila starostce zabezpečit konkurs 
na obsazení místa ředitele ZŠ Pozlovice 
• vzala na vědomí návrh rozpočtu ZŠ, ŠJ ZŠ, MŠ a ŠJ MŠ 
na r. 2007 a uložila starostce zapracovat do návrhu rozpočtu 
obce se zohledněním požadavku na maximální možné 
úspory výdajů s cílem realizovat co nejdříve investice 
vedoucí k úspoře energií na obou školních budovách a
v budově ZŠ rekonstrukci soc. zařízení. RO 
schválila zvýšení platu ředitelky ZŠ. 
• schválila vypracování posudků k bezbariérovým 
úpravám komunikací a veřejných budov CZP ve Zlíně
v ceně 10.000,- Kč 
• schválila výrobu oděvních součástí pozlovského kroje 
v ceně 36.700,- Kč s tím, že část bude hrazena z dotace 
ve výši 20.000,- Kč poskytnuté nadací Děti-kultura-sport
• vzala na vědomí zprávu o výsledku inventarizace 

majetku k 31. 12. 2006 a uložila starostce 
projednat na nejbližším jednání ZO
• schválila výpověď smlouvy o svozu 
komunálního odpadu s TS  Luhačovice 
a schválila uzavření smlouvy na 
likvidaci domovního odpadu s TS 
Zlín • schválila uzavření 
smlouvy o nájmu nebytových prostor na 
poštovnu s firmou CWS Čechy  
• uložila starostce zaslat odpověď 
k vyjádření k nabídce na směnu pozemků 
•  neschválila zapojení obce Pozlovice 
do programu na přesídlování krajanů z 
Kazachstánu z důvodu, že nedisponuje 
žádnými ubytovacími kapacitami 
• vzala na vědomí rozhodnutí Zlínského 
kraje o zamítnutí námitky Obce Pozlovice 
proti návrhu ÚPN VÚC ZK, a to navrhované 
trase VVN Slavičín - Slušovice 
• doporučila ZO schválení petice o 
„diskriminaci obcí“ a uložila starostce 
projednat ji na jednání ZO 
• navrhla zahrnutí členského příspěvku 

SPOV ve výši 1.500,- Kč do rozpočtu obce na r. 2007 
• doporučilo ZO zrušit OZV č. 6/2006 a současně 
schválit vyhlášku o dani z nemovitostí v souladu 
s požadavky platných zákonů. RO uložila starostce 

Zprávy z jednání RO Pozlovice, pokračování ze str. 2
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. RO uložila starostce připravit návrh vyhlášky 
k projednání v ZO   
• vzala na vědomí požadavky TJ Sokol Pozlovice, 
realizace jednotlivých požadavků bude zařazena 
k realizaci dle možností rozpočtu 
• uložila místostarostovi instalovat zvonek k 
bočnímu vstupu do tělocvičny a pořídit mobilní 
schodek k úložným prostorám v tělocvičně OÚ 
• schválila realizaci kuchyně u tělocvičny firmou 
Pinďák a uložila starostce vyžádat cenovou nabídku na 
související stavební úpravy od firmy FAKT spol. s r. o. 
• vzala na vědomí výzvu k účasti v Soutěži stavba roku
s tím, že Obec Pozlovice se jí nezúčastní 
• schválila účast starostky a Ing. Benrotha, ředitele 
hotelů Zálesí v pracovní skupině ke zpracování 
integrovaného plánu rozvoje Luhačovicka 
s tím, že RO bude průběžně informována 
• schválila návrh rozpočtu obce Pozlovice na r. 
2007, uložila starostce jeho zveřejnění a projednání 
v ZO s tím, že k projednání rozpočtu bude přiložen 
seznam investičních akcí s odhadem nákladů, 
dotací a k realizaci budou zařazovány dle výsledků 
žádostí o dotace rozpočtovými opatřeními 
• zrušila část svého usnesení a doporučila ZO přebytek 
hospodaření MŠ Pozlovice ve výši 140.000,- Kč převést do 
investičního fondu a následně nařídit odvod zřizovateli 
• schválila výrobu obuvi ke kroji v ceně 6.900,- Kč 
• schválila ceník náhrad za používání vozidla MAZDA
s platností od 15. 2. 2007 
• uložila starostce společně se starostou 
Luhačovic požádat o součinnost poslance 
parlamentu a ministra práce a soc. věcí ke 
změně zákona o privatizaci majetku ČD 
• uložila starostce jednat s p. Mičkovou 
o vypořádání majetkoprávních vztahů k 
pozemkům par. č. 2198/44 o výměře 19 m² 
(stávající zastávka) a 1611/24 o výměře 300 m² 
(stávající chodník, jehož část lze zastřešit a vytvořit 
tak zastávku). Návrh ceny dle cenového předpisu 
• uložila starostce vyžádat cenovou nabídku 
související se stavebními úpravami kuchyňky 
u tělocvičny od firmy J. Koláře 
• schválila vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ Pozlovice, 
harmonogram průběhu konkurzu a RO doporučila ZO 
jmenovat členy konkursní komise za zřizovatele Ing. Olgu 
Tkáčovou a vybraného zastupitele Obce Podhradí. RO 
navrhla, aby ZO zmocnilo RO ke jmenování konkursní 
komise a uložila starostce projednat nezbytné úkony v 
ZO. • vzala na vědomí návrh řešení studie Pozlovice 
- autobusové zastávky dolní konec a stavební úpravy 
silnice III/4922 a uložila starostce předložit studii ZO 
k rozhodnutí o dalším postupu 
• doporučila ZO k dalšímu zpracování dokumentace pro 
územní řízení trasu VVN Slavičín dle navržené změny mezi 
body 14 až 23 a uložila starostce projednat návrh v ZO 
• uložila starostce informovat ZO o průběhu a 
cílech projektu, harmonogramu průběhu zpracování 
a požadavcích v CR na členy pracovní skupiny a 
svolat pracovní jednání ZO k této problematice 
• nedoporučila ZO změnu stanoviska k žádosti projednávané 

v rámci průzkumů a rozborů pro nový územní plán o zařazení 
pozemků do ploch určených k zastavení stavbou pro 
bydlení a rozvojových ploch pro smíšenou výrobu a uložila 
starostce projednat požadavek p. Mojmíra Hanáka v ZO 
• schválila program jednání ZO a uložila 
starostce svolat jednání ZO na středu 28. 2. 2007 
v 17.30 hod. do zasedací místnosti OÚ Pozlovice 
• vzala na vědomí nabídkovou cenu na opravu MK – firmou 
Strabag v rozsahu 756 m² za 217.413,- Kč a uložila starostce 
zahrnout ji do plánu oprav a prozatím nerealizovat 
• schválila realizaci stavebních úprav kuchyňky u 
tělocvičny firmou J. Koláře, cena díla 24.922,- Kč, 
předpokládaný termín realizace: 5. - 31. 3. 2007 
• schválila uveřejnění inzerátů o konkursu 
na ředitele ZŠ, cena do 2.000,- Kč/inzerát 
• uložila starostce předložit Městu Luhačovice 
návrh dohody na neinvestiční náklady v 
ZŠ Luhačovice ve výši 56.970,- Kč 
• uložila starostce předložit Obci Podhradí návrh dohody 
o úhradě neinv. nákladů v MŠ ve výši 4.224,14 Kč/žáka 
(6 dětí) a ZŠ ve výši 50 % vypočtených nákladů, tj. 
21.619,60 Kč/žáka (12 dětí), celkem 46.964,-  Kč 
• vzala na vědomí výsledek hospodaření k 31. 1. 2007 
• doporučila ZO schválit poskytování odměn neuvolněným 
zastupitelům podle novely nařízení s účinností od 1. 3. 2007 
a uložila starostce projednat poskytování odměn v ZO 
• bere na vědomí informace o průběhu prací na 
úpravě zadání nového územního plánu podle nového 
stavebního zákona, o předpokládaném průběhu 

dalších prací a možnostech financování 
•  vzala na vědomí výsledek 
kontroly provedené OSSZ 
•   neschválila povolení vjezdu do areálu 
přehrady pro MUDr. Martina Beníčka 
•   nedoporučila ZO schválit změnu územního plánu 
na pozemku par. č. 1658/10 o výměře 459 m² - z 

ploch pro 2 garáže do ploch bydlení a uložila starostce
projednat v ZO

• uložila starostce informovat ZO o současném 
stavu financování služeb poskytovaných Charitou 
Sv. Rodiny Luhačovice a doporučila ke schválení v 
rozpočtu navrhovanou částku 25.000,- Kč 
• uložila starostce projednat s ředitelkami škol 
možnost využití dotačního titulu k realizaci 
např. sadových úprav MŠ a naučné stezky „Báje 
a pověsti z kraje pod Starým Světlovem“ 
• uložila místostarostovi zajistit zlepšení přístupu 
k vlečce na odložení bioodpadu v ekodvoře 
• pověřila vydáváním stanovisek popř. souhlasů 
Obce Pozlovice k řízení dle příslušných ustanovení 
zákona o pozemních komunikacích pracovníka 
Obecního úřadu Pozlovice pověřeného vedením spisové 
agendy na úseku pozemních komunikací. 
• doporučila pro marketing cestovního 
ruchu používání názvu Luhačovická přehrada 
v propagačních a reklamních materiálech a 
uložila starostce projednat používání názvu 
v ZO 
 
  

²
(stávající zastávka) a 1611/24 o výměře 300 m²
(stávající chodník, jehož část lze zastřešit a vytvořit 

na pozemku par. č. 1658/10 o výměře 459 m
ploch pro 2 garáže do ploch bydlení a uložila starostce

projednat v ZO

Zprávy z jednání RO Pozlovice, pokračování ze str. 3



 Od 1. ledna 20007 vstupuje 
v platnost nový stavební zákon č. 183/
2006 Sb. Jaké stavby můžete realizovat 
bez návštěvy stavebního úřadu? Jejich 
výčet Vám přinášíme v tomto článku. 
Postup při jiných stavbách než zde 
uvedených doporučujeme předem 
konzultovat s pracovníky stavebního 
úřadu. Předejdete tak zbytečným 
komplikacím při realizaci Vašich 
záměrů.
 Stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu nevyžadují:
a) budovy, a to
 stavby o jednom nadzemním 
podlaží do 25 m² zastavěné plochy a 
do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže 
neobsahují pobytové místnosti, 
hygienická zařízení ani vytápění, 
neslouží k ustájení zvířat a nejde o 
sklady hořlavých kapalin a 
hořlavých plynů;
 stavby pro zemědělství 
o jednom nadzemním 
podlaží do 70 m² zastavěné 
plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, s výjimkou 
staveb pro ustájení 
zvířat, pro chovatelství a 
zemědělských staveb, které mají sloužit 
pro skladování a zpracování hořlavých 
látek (např. seníky, sušičky, sklady 
hořlavých kapalin, sklady chemických 
hnojiv);
 stavby pro plnění funkcí lesa do 70 
m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
bez podsklepení;
 stavby pro chovatelství o jednom 
nadzemním podlaží o zastavěné ploše 
do 16 m² a do 5 m výšky;
  zimní zahrady o jednom nadzemním 
podlaží a skleníky do 40 m² zastavěné 
plochy a do 5 m výšky;
 přístřešky o jednom nadzemním 
podlaží, které slouží veřejné dopravě, a 
jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 
m² zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou 
mít jedno podzemní podlaží,
b) technická infrastruktura a 
doprovodná technická zařízení pro 
rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění 
služeb elektronických komunikací, pro 
odvádění odpadních a dešťových vod a 
větrání, a to
 nadzemní a podzemní komunikační 
vedení sítí elektronických komunikací, 
včetně jejich opěrných a vytyčovacích 
bodů, a telefonní budky  
 vedení technického zařízení uvnitř 

budov a jejich stavební úpravy;
 povrchová zařízení pro rozvod 
nebo odvod vody na zemědělské půdě 
nebo na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
 zařízení, která jsou součástí nebo 
příslušenstvím energetické soustavy;
 stavební úpravy kotelen, pokud 
se při nich podstatně nemění jejich 
parametry, topné médium nebo způsob 
odvodu spalin;
 topné agregáty, čerpadla a zařízení 
pro solární ohřev vody;
 stavební úpravy energetických 
vedení, vodovodů a kanalizací, pokud 
se nemění jejich trasa;
 přípojky vodovodní, kanalizační a 
energetické v délce do 50 m,
c) stožáry, antény do celkové výšky 15 
m a jiná zařízení, např. informační a 

reklamní zařízení o celkové 
ploše menší než 0,6 m²; 
informační a reklamní 
zařízení, u nichž byla 
územním rozhodnutím 
nebo územním souhlasem 
omezena doba trvání 
nejvýše na 3 měsíce a jejichž 
celková výška nepřekračuje 

10 m a celková plocha 20 m²;
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, 
nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, 
oplocení, a to
 zásobníky pro zkapalněné 
uhlovodíkové plyny do celkového 
objemu 5 m³ určené výhradně pro 
odběr plynné fáze;
 zásobníky na vodu nebo jiné 
nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a 
do výšky 3 m;
 zásobníky na uskladnění 
zemědělských produktů, krmiv a 
hnojiv do objemu 50 m³ a do výšky 3 
m mající doklad o shodě s technickými 
požadavky podle zvláštního právního 
předpisu
 nádrže na vodu do 100 m³ obsahu 
ve vzdálenosti nejméně 50 m od 
budov s obytnými nebo pobytovými 
místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
 bazény do 40 m² zastavěné plochy;
 ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí 
s veřejnými pozemními komunikacemi 
a veřejným prostranstvím
 oplocení pozemků pro zemědělské 
a lesnické účely bez podezdívky;
 opěrné zdi do výšky 1 m, které 
nehraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi a  
s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení 
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, 
požární bezpečnost, stabilitu a vzhled 
stavby, životní prostředí a bezpečnost 
při užívání a nejde o udržovací práce 
na stavbě, která je kulturní památkou,
f) terénní úpravy a zařízení malého 
rozsahu, a to
 úpravy terénu, násypy a výkopy 
do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud 
nejsou větší než 300 m² a nehraničí  
s veřejnými pozemními komunikacemi 
a veřejnými prostranstvími;
 výkopy a násypy pro uložení 
zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 
3;
 skladové, výstavní a manipulační 
plochy do 200 m², které neslouží pro 
skladování a manipulaci s hořlavými 
látkami a chemickými látkami, které 
mohou způsobit znečištění životního 
prostředí;
 odstavné plochy pro jízdní kola, 
včetně konstrukcí pro uchycení kol;
g) ostatní stavby a zařízení, a to 
výrobky, které plní funkci stavby, 
včetně nosných konstrukcí pro ně, 
nepodsklepené, pokud nebudou sloužit 
k užívání osobami nebo k ustájení 
zvířat,
h) stavební úpravy, pokud se jimi 
nezasahuje do nosných konstrukcí 
stavby, nemění se vzhled stavby ani 
způsob užívání stavby, nevyžadují 
posouzení vlivů na životní prostředí 
a jejich provedení nemůže negativně 
ovlivnit požární bezpečnost.
 Stavební úpravy pozemních 
komunikací a udržovací práce na nich, 
které nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní 
předpis.
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VÝZVA 
 VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

 
Řidičské průkazy vydané 

 od 1. července 1964 
 do 31. prosince 1993 

 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31. prosince 2007. 

Více informací na www.mdcr.cz  
( stránky ministerstva dopravy )

 
 Co musím mít s sebou?

  platný doklad totožnosti (OP, pas) 
  jednu fotografii - 3,5 x 4,5 cm 
  ŘP, kterému končí platnost 

Výměna ŘP je osvobozena 
od správního poplatku.

Nový stavební zákon č.183/2006 Sb. Informace vodoprávního úřadu ohledně studní a ČOV Mgr. Jana Studenková, MěÚ Luhačovice
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 Již od roku 1955 platí zákonná povinnost pro občany 
i právnické osoby mít  řádné povolení pro odběr podzemních 
či povrchových vod  a pro vypouštění předčištěných 
odpadních vod do vodního toku či trativodem do terénu. 
Stejně dlouhou dobu platí povinnost mít povolení i ke 
stavebním objektům, které tyto činnosti umožňují: studny, 
čerpací zařízení na vodním toku, septiky, čistírny odpadních 
vod (ČOV).

STUDNY
 Studny pro jednotlivé domácnosti či chaty (fyzické 
nepodnikající osoby):
 Zjistěte si, kdy byla studna u vašeho domu, chalupy či 
chaty vybudována. Pochází-li z doby před r. 1955, není 
potřeba vyřizovat jakékoli povolení. Ve vlastním zájmu 
je však vhodné dohledat a uschovat doklady, které se ke 
studni vztahují (povolení k domu, dokumentace ke stavbě 
domu, znalecký posudek, kupní či darovací smlouva, ve 
kterých může být o studni zmínka, apod.). Dobrým zdrojem 
informací může být archív příslušného stavebního úřadu. 
Nepodaří-li se dohledat žádný doklad, je možné stáří studny 
prokázat i čestným prohlášením pamětníka (svědeckou 
výpovědí). Občané nemusí chodit s těmito doklady na úřad 
nic prokazovat ani evidovat!
 Pochází-li studna z  doby po 1. 1. 1955 a neexistuje  
k ní žádné povolení, je nezbytné požádat o její dodatečné 
povolení, včetně povolení k odběru vody z ní. Povolení 
vydává Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí 
(dále jen MÚ Luhačovice, OŽP) na základě žádosti a 
potřebných podkladů. Termín podání žádosti není časově 
omezen. 
 Dohledáte-li povolení ke stavbě studny (např. jako 
součást stavebního povolení ke stavbě domu či chaty), 
prověřte si, jestli je povolen současně i odběr vody z ní (tj. 
množství vody, účel odběru atd.). Pokud ne, doporučujeme 
konzultovat s MÚ Luhačovice, OŽP další postup.
 Pokud je povolena stavba 
studny i odběr vody (nejčastěji až u 
povolení po r. 1990, pak je důležité, 
jaký je v povolení stanoven účel 
odběru vody. Platí, že:
 povolení k odběru vody ze 
studní pro jednotlivé domácností 
nezanikají (tj. odběr vody  pro dům 
a zahradu, rekreační chatu, chalupu, 
zahradní domek apod.);
 povolení k odběru vody vydaná 
výslovně pouze pro účely závlahy 
zahrady, pokud byla vydána do r. 
2001, zanikají a je nutno požádat 
nejpozději do 30. 6. 2007 o jejich 
prodloužení u MÚ Luhačovice, 
OŽP. V tomto případě doporučujeme 
občanům, aby s podáním žádosti 
vyčkali do 31. 3. 2007. Do té 
doby bude výklad zákona ze 
strany Ministerstva zemědělství 
ještě upřesněn a nevylučujeme, 
že povolení zůstanou i v těchto 
případech v platnosti.
 Povolení vydaná po 1. lednu 

2002 platí i nadále.
 Ostatní studny (pro podnikání, živnost, obecní studny, 
občanské spolky apod.):
Jedná se např. o odběry ze studní pro zahradnictví, farmy, 
ordinace, školy, různé provozovny a firmy, spolky a sdružení
nebo obecní studny. Týká se to i případů, kdy je provozovna 
(např. kadeřnictví) umístěna v rodinném domě a napojena 
na stejnou studnu.
 Jde-li o studnu z doby před r. 1955, pak se na ni 
vztahuje termín zániku povolení k 1. 1. 2008 a povinnost 
požádat u MÚ Luhačovice, OŽP o nové povolení k odběru 
vody.
 U studní vybudovaných po r. 1955 platí ohledně jejich 
povolení informace uvedené v předchozích odstavcích (bod 
2 a 3). 
 Pokud je řádně povolena stavba studny i odběr vody 
z ní a povolení k tomuto odběru bylo vydáno do 31. 12. 
2001, pozbývá toto povolení platnost ke dni 1. 1. 2008. Je 
však možno požádat o jeho prodloužení nejpozději do 30. 6. 
2007.
 Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Podrobné informace na www.zanikpovoleni.cz.  

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou zařízení, kterými je po 
určitém předčištění vypouštěna odpadní voda do:
 vodního toku 
 trativodem do terénu (tj. do podzemních vod)
 veřejné kanalizace (která je následně zaústěna do 
vodního toku)
 K vypouštění do vodního toku nebo do terénu je 
potřeba mít povolení vodoprávního úřadu. Tato povolení, 
která byla vydána do 31. 12. 2001, pozbývají platnost ke dni 
1. 1. 2008, ať se jedná o vypouštění z technologií, myček 
aut, penzionů apod., ale i z malých domovních ČOV (i pro 

rodinné domy či chalupy).
 O prodloužení těchto povolení je 
možno požádat na MÚ Luhačovice, 
OŽP, nejpozději však do 30. 6. 
2007.
 Zánik povolení k vypouštění 
odpadních vod se netýká 
jednotlivých ČOV zaústěných do 
veřejné kanalizace, ale vztahuje se na 
jednotlivé výústě těchto kanalizací 
do vodního toku. Platnost povolení 
k vypouštění vod z těchto kanalizací 
si musí včas prověřit a zajistit jejich 
provozovatelé (Zlínská vodárenská, 
a. s.  nebo konkrétní obce).Povolení 
vydaná po 1. lednu 2002 platí i 
nadále.
POZOR! Nezaměňovat ČOV  
s žumpami neboli bezodtokovými 
jímkami na vyvážení, kterých se 
tato problematika netýká! Tyto 
objekty nejsou vodními díly a 
jejich povolení přísluší stavebním 
úřadům. Podrobné informace na 
www.zanikpovoleni.cz.
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Václav Sedlář, místostarosta a předseda občanského sdružení “Za Pozlovice”
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Oldřich MatulíkChráněné území Bílých Karpat a včely

 Mnozí občané si povšimli 
u pozlovické přehrady tabulek s 
upozorněním, chráněné území Bílé 
Karpaty, taktéž je označená i přehrada v 
Ludkovicích. Chráněné území nekončí 
břehy přehrad, ale zasahuje celé území 
mezi přehradami pokračuje přes horu 
Komonec směrem 
na Slovensko. 
Včelařům ukládá 
zákon č. 327/ 2004 
Sb. MZ chránit 
území od vyznačené 
hranice další tři 
kilometry, což je v 
doletu včel.
 Proč chránit 
území Bílých 
Karpat, napoví kniha Luhačovické 
Zálesí, ve které profesor Václavík 
uvádí přes dvě stě léčivých rostlin, 
které se na chráněném území nachází a 
jaké nemoci jimi místní občané léčili. 
Pro velký zájem o uvedenou knihu 
byl výtisk obnoven a dá se z rezervy 
ještě získat. Od vydání prvního výtisku 
roku 1930 byla pole obdělávaná meze 
byly plné léčivých rostlin, svahy 
byly osázeny ovocnými stromy 
proti splavení půdy, mezi jinými 
převládala trnka obecná neboli švestka 
domácí. Kmeny stromů občané proti 
nežádoucímu hmyzu chránili nátěrem 
hašeného vápna s přidáním trochu 
petroleje na odpuzení nežádoucího 

hmyzu. Bílý vápenný nátěr oddaloval 
rozkvět stromů, tak chránili úrodu 
ovoce před jarními mrazíky. Kolem 
stromů se oralo, výsledek se projevil 
bohatou úrodou krásných zdravých 
plodů, vůně ze sušíren ovoce se často 
táhla vesnicí a vypálená slivovice z 

místních trnek byla 
ta nejlepší.
 P r o c h á z í m 
se pozlovickým 
katastrem a zjišťuji 
- většina mezí 
kde rostla většina 
léčivých rostlin 
je zrušena a nebo 
spasena stády 
hovězího dobytka. 

Z dříve plodících krásných stromů 
nacházím ojediněle dožívající jen 
proschlé torza. Dříve rozkvetlé louky 
plné medonosných květin a léčivých 
rostlin jsou dobytkem spásány nebo 
rozšlapány a pokáleny. Včelám 
zůstává jen nektar z léčivých rostlin z 
neudržovaných lesních výsadeb.
 Jak a před čím chránit území 
Bílých Karpat?
S příchodem chemických postřiků, 
saponátů a umělých hnojiv dochází 
znehodnocení povrchových i spodních 
vod což je zvlášť nebezpečné, 
kontaminace minerálních vod 
v lázních se za mé paměti několikrát 
řešilo. Zemědělské družstvo Zálesí 

vzalo ochranu území vážně, z polí 
vytvořili pastviny a údržbu, spásání 
trávy zajišťuje dobytkem. A co občané, 
berou ochranu území vážně?
 Včelářům vzniká povinnost 
chránit včely podle uvedného zákona. 
Včela je indikátor životního prostředí 
a včelař je první ,který v otevřeném 
včelstvu pozná porušení životního 
prostředí. Pro záchranu včelstva a 
zastavení šíření nemoci moru včelího 
plodu, musí včelař napadané včelstva 
zlikvidovat spálením. Proto musí 
včelař nemoci včel a včelího plodu 
předcházet tím, že kontroluje přírodu 
v doletu včel a při zjištění porušení 
životního prostředí nebezpečné pro 
včely musí neodkladně jednat. Za 
zanedbání zákonné povinnosti může 
být včelař potrestán.
 Včely jsou potřebné pro oplození 
ovocných stromů a plodových rostlin. 
Společnost včelstva požaduje a stát 
včelaře podporuje dotací, již proto, 
že v dnešní době bez ochrany včelaře 
a potřebných léčiv v přírodě včely 
nepřežijí.
Doslov: v rámci ochrany včel, došlo 
k zastavení devastace pozlovického 
potoka bramborovým odpadem 
nasyceným jedovými saponáty. 
Potvrdila to divoká kačena, která 
doprovázela káčátka potokem od 
Podhradí do Luhačovic.

Dne 21. března 2007 
byl v Městském divadle Zlín 

vyznamenán náš občan 
JUDr. Jan Haluza

v anketě
 “Osobnost roku 2006 Zlínského kraje” 

spolu s dalšími 10 - ti oceněnými. 
Anketu vyhrál Petr Sáha, 

rektor Univerzity T. Bati Zlín.  

Nominace do ankety Osobnost roku 2006 ve Zlínském kraji

 1.  Bakala Jiří  prim. oddělení medicíny Krajské nenocnice T. Bati  
 2.  Čermáková Helena  herečka, nominace Thálie 2006
 3.  Čunek Jiří  senátor, starosta Vsetína, předseda KDU-ČSL
 4.  Haluza Jan  spoluorg. folklórních festivalů, trenér E. Zátopka
 5.  Hejcman Pavel  spisovatel, ocenění PRO AMICIS MUSAE 2006
 6.  Lukšík Miroslav  g.ř. Pozemní stavitelství Zlín, a.s.
 7.  Málek Lubomír  primáš cimbálové muziky z Uherského Brodu
 8.  Michalík Roman  Sportovec Zlínského kraje 2006
 9.  Mikulík Jaroslav  ředitel Domu kultury v Uherském Brodě
10. Pitínský Jan Antonín  režisér, scénarista, překladatel
11. Rybnikář František  vědecký pracovník na Univerzitě T. B. ve Zlíně
12. Sáha Petr  rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně
13. Štěpánek Jan  pedagog, sbormistr dív. pěv. sboru SPŠ v Kroměříži
14. Šuláková Jarmila  zpěvačka
15. Tomanec Stanislav  houslista, cimbálová muzika
16. Urbánková Miroslava ředitelka MŠ pro zrakově postižené děti ve Zlíně
17. Zapletal Jaroslav  ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti
18. Zikmund Miroslav  cestovatel, spisovatel

Anketa Osobnost roku 2006 ve Zlínském kraji 
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Marie Juráková, jednatel MS KomonecJaro doma

Pomazání nemocných Marie Juráková, členka kulturní komise

 Březen je měsíc probouzení, je od 
starých dob začátkem myslivcova roku. 
Nacházíme první zajíčky – březňáky. 
U potoků nebo u přehrady staví první 
hnízda kachny březňačky. Úbytek 
drobné zvěře 
v polích i v lese 
vede k zamyšlení. 
M o t o r k á ř i , 
toulaví psi i lidé 
svým hlukem a 
neopatrností ruší 
zvěř při hnízdění. 
V norách se 
r o z m n o ž i l y 
rodinky lišek. V březnu začíná slučí 
tok. Počasí je vždy nevyzpytatelné a 
zima se často nevzdává tak lehce svého 
trůnu.
 Až duben přináší opravdové 
jaro. V druhé polovině zakládají hnízda 
bažantí slepice a koroptví slepičky. 

Chraňte je před toulavými psy a 
kočkami. Dávejte si doma pozor na svá 
zvířátka. Důležitým úkolem je zajistit 
klid v honitbě. Duben je měsícem lesů 
a myslivosti, je její součástí. Vítají nás 

taky velikonoce. 
Pro některé jen 
svátky jara, kdy se 
příroda probouzí 
ze zimního 
o d p o č i n k u . 
Pro druhé je to 
ukřižování a 
vzkříšení Ježíše, 
vítězství nad 

smrtí, zamyšlení se nad sebou. Přeji 
Vám všem, ať Vás naplňuje radost. Ať 
objevíme nebo hlouběji pochopíme ten 
dar, kterým je život.
 Květen je měsíc, kdy člověk 
pobývá rád v přírodě. Pozoruje nový 
život. Odedávna je to měsíc lásky, 

doba kladení a vyvádění mláďat. 
V přírodě začal opravdový nový život. 
Myslivecká stráž je častěji v honitbě. 
Květen je taky měsícem, kdy mají 
svátek maminky.
 Proto všem maminkám chceme 
přát hodně zdraví, ať k nim každý úctu 
chová a má je každý rád. 

Blíží se den, kdy se slunce z jihu vrací,
by údolí, zemi květy zlatilo.

Kdy z vlasti polem přilétají tažní ptáci
a první poupátko se rozvilo.

Tu sedá jaro do koruny stromů,
obláček zdobí každou horu.

Skřivan si zpívá nad kolébkou kraje,
jak krásná a moudrá příroda je.
Chraňme si lesy, pole a louky,

to krásné stromoví.
Ozdobí se tisícery květy

a ptáci svoje písně zapějí.

 Koná se každý rok vždy 
na svátek svaté Bernardety v den 
zasvěcený nemocným a starým lidem. 
U nás se letos tato svátost udělovala 
14. února. Zúčastnilo se jí kolem 50 
starších občanů. Pro každého z nich je 
to posila do dalšího roku života. 
 Starším lidem totiž náleží 
významná úloha: být svědkem 
minulosti a učitelem moudrosti 
budoucích generací. Jejich život 
pomáhá osvětlovat stupnici trvalých 
hodnot. Pomáhá rozlišovat mezi tím, 
co pomíjí a tím, co zůstává. A to je 
poslání velkého významu. Proto by 
měla být střední generace příkladem 

svým dětem, jak se ke starým lidem 
chovat. Vždyť každého z nás stáří 
dohoní. Přichází tichounce – nemoci, 
opuštěnost a samota. Kéž by žádný 
nezůstal sám, kéž by bylo dostatek 
ochotných lidí, kteří budou pomáhat 
svou láskyplnou pozorností. Svatý otec 
Jan Pavel II. řekl o starých lidech: „Vy 
jste požehnání pro svět.“ Mladý člověk 
nechce slyšet, že přijde jednou konec. 
Nemoci, stáří, zklamání, vyřazení 
z práce – to jsou znamení, že loď života 
připlouvá do přístavu. Pro mnohé jsou 
to chvíle milosti. Mají předposlední 
příležitost se odvážně a poctivě 
podívat do sebe, za sebe i před sebe. 

„Jak chcete, aby lidé jednali s Vámi, 
tak jednejte Vy s nimi.“ (Lk 6,31)
 Upřímné poděkování za starost o 
starší občany patří P. Hubertu Wojcikovi 
za duchovní službu, příspěvek na 
pohoštění a promítání filmu o svěcení 
P. Serafína Beníčka, které proběhlo 
v Praze na Hradčanech 10. 2. 2007. 
Dále děkujeme manželům Mlčkovým 
za jejich pohostinnost, obecnímu úřadu 
za finanční příspěvek na pohoštění, p. 
Marii Bětíkové za pekařské umění a 
všem ostatním, kteří přispěli dobrou 
náladou. Vždyť v našem životě má 
velkou cenu to, co vykonáme pro 
druhé.

 Bolí Vás záda a klouby? Míváte 
bolesti hlavy nebo trpíte depresemi? 
Jste alergik s ekzémy a vyrážkami? 
Trápí Vás výtoky a nepravidelná 
menstruace?
 A  lékaři si s Vašimi chronickými, 
déletrvajícími problémy nevědí rady, 
protože podle vyšetření Vám nic 
není!? Pak jste na správné adrese, 
kde na své otázky najdete odpověď. 
Za všemi civilními nemocemi stojí 
toxiny. Zde Vám dokážeme pomoci 
bez chemických léků, čistě přírodními 
prostředky. Tato desítky let známá 
přírodní medicína se nazývá Řízená a 
kontrolovaná detoxikace podle MUDr. 
Jonáše. Testovací přístroj EAV zjistí výši 

toxické zátěže a kontroluje provedenou 
očistu. Vyčistění organismu je schopen 
zajistit imunitní systém. Vyloučí 
z těla bakterie, plísně, viry, těžké kovy 
a radioaktivitu pomocí speciálních
bioformačních preparátů, které mají 
schopnost odbourat toxické zátěže. 
Tím nastartují regenerační pochody 
a proto je možné zbavit se přírodní 
cestou plísní, akné, ekzémů, alergií, 
oparů, únavy, bolesti hlavy, zad a 
kloubů, stresů, gyn. problémů, zánětu  
střev, ledvin atd.
 Toto vyšetření je spojeno 
s reflexní diagnostikou plosky nohy. 
Na chodidle se nachází reflexní plošky 
vnitřních orgánů. Dle jejich citlivosti 

lze rozpoznat jejich současný stav. 
Mechanickým každodenním mačkáním 
a užíváním vhodného preparátu lze 
během několika týdnů docílit výrazné 
změny k lepšímu.
 Proto pokud se rozhodnete řešit 
své zdravotní problémy, nebo jen tak 
podstoupit svoji detoxikaci, objednejte 
se na tel.:

Marie MacurováDetoxikace podle MUDr. Jonáše

577 132 973, 737 803 992
email: mirelax@seznam.cz

Studio Mirelax
Antonína Václavíka 246, 

763 26 Pozlovice
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• 16. 7. 2003 - myšlenka seniora 
Fr. Matulíka uspořádat v Pozlovicích 
šachový turnaj. Myšlenka se 
zrealizovala.
• 29. 11. 2003 - 1. ročník šachového 
turnaje v Pozlovicích hraný 
v tělocvičně pod patronací TJ Sokol 
Pozlovice, Junák Pozlovice a Obecní 
úřad Pozlovice.
Turnaj se vydařil! Nadchl místní 
mládež, která pod vedením Adama 
Tkáče projevila zájem založit 
v Pozlovicích šachový oddíl.
• 12. 3. 2004 - na Valné hromadě TJ 
Sokol Pozlovice schváleno ustavení 
šachového oddílu. Předsedou oddílu 
zvolen senior Fr. Matulík.
 Obecní úřad v Pozlovicích 
povolil, že se oddíl může scházet 
v zasedací místnosti Ob. úřadu a tam 
také později hrávat šachové mistrovské 
soutěže. Oddíl se zaregistroval u 
Šachového svazu ČR a byl zařazen 
do mistrovství Regionální přebor 
Zlín I. třída. Soutěž se hraje na 8 
šachovnicích, naši soupeři jsou z míst, 
kde se soutěžně hrají šachy desítky 
let. I náš nejbližší soupeř Horní Lhota 
hraje mistrovsky od roku 1970.
 První naše mistrovské utkání 
jsme sehráli ve Slavičíně 17. 10. 
2004 a prohráli jsme 7 : 1. Doma 
jsme přivítali první soupeře z Horní 
Lhoty 21. 11. 2004. Při slavnostním 
zahájení promluvila starostka obce 
Ing. Tkáčová. Prohráli jsme 5,5 : 2,5. 
Šachová soutěž se hraje jednokolově. 
Z devíti účastníků soutěže jsme 
skončili na posledním místě, nevyhráli 
jsem žádné utkání.
• 27. 11. 2004 - 2. ročník šachového 
turnaje v Pozlovicích. Účast 19 
soutěžících, absolutní vítěz Libor 
Žáček z Horní Lhoty.
• 26. 11. 2005 - 3. ročník šachového 

turnaje v Pozlovicích. 22 úcastníků, 
turnaj hrán Švýcarským systémem, 
každý účastník odehrál 9 utkání. 
Absolutním vítězem žákyně Šárka 
Valešová z Luhačovic.
 V mistrovské soutěži ročníku 
2005 - 2006 náš oddíl posílil o tři 
dospělé zkušené hráče: Roman 
Hlavička, Jaromír Roubalík a 
Jindřich Martinec. Naše zápasy jsou 
vyrovnanější, přesto jsme opět skončili 
na posledním 9. místě. Ale bomba! 
4. 12. 2005 jsme vyhráli v Otrokovicích 
5 : 3! Naše velká radost, pro domácí 
velké zklamání.
Počáteční nadšení naší omladiny 
vyprchalo! Mimo bratrů Tkáčových 
všichni mladí přestali navštěvovat 
schůzky, a tak do mistrovství 2006 - 
2007 již nebyli registrováni. Adam Tkáč 
dovršil 18 let a převzal předsednictví 
v oddíle.
• 25. 11. 2006 - 4. ročník šachového 
turnaje v Pozlovicích, hraný opět 
Švýcarským systémem na 9 kol. 22 
účastníků, suverénním vítězem opět 
žákyně Šárka Valešová z Luhačovic.
V mistrovské soutěži 2006 - 2007 
okresního přeboru Zlín I. tř. hrají 5 

členná družstva. A naši - do třetice všeho 
dobrého! Z 10 družstev jsme skončili 
na 5. místě! Náš velký úspěch!
Ale toto nespadlo jen tak samosebou. 
Naše družstvo tvoří nyní kádr 
nadšených šachistů, kteří studují 
šachové příručky a doma mají počítače. 
Poctivě navštěvují schůzky oddílu a 
hrají proti sobě přátelsky, ale naplno!
 Základní kádr našeho družstva: 
René Lekeš, Roman Hlavička, Jaromír 
Roubalík, Josef Hrabal, studenti Adam 
a Martin Tkáčovi. Kolektiv doplňují 
senioři Jindřich Martinec a František 
Matulík. Členem družstva je nadšený 
žáček Marek Coufalík.
 Náš šachový oddíl je díky TJ 
Sokol Pozlovice a OÚ Pozlovice 
materiálně dobře vybaven a nalezli 
jsem pro naši činnost i nádherné 
prostředí.
 Scházíme se každé pondělí od 18 
hodin.  Kdo má zájem si zahrát, 
přijďte, rádi si s každým návštěvníkem 
nezávazně zahrajeme. A naopak: kdo 
by měl zájem se u nás zaregistrovat, 
rádi přijmeme nové zájemce, ale je 
nutno, aby tuto překrásnou hru měli 
rádi.

Konečné pořadí
Por. Tým Part. + = - MP3 PtsV

1. ŠK SK Zlín F 9 8 1 0 25 27
2. ŠK SK Zlín G 9 6 0 3 18 20
3. TJ FS Napajedla B 9 6 0 3 18 19
4. ŠO Brumov-Bylnice B 9 5 2 2 17 22
5. TJ Sokol Pozlovice 9 4 0 5 12 12
6. ŠK Zlínterm 9 3 2 4 11 18
7. TJ Jiskra Otrokovice 9 3 2 4 11 14
8. Sokol ORA SV Slavičín B 9 3 1 5 10 17
9. SK Horní Lhota 9 2 1 6 7 15

 Všichni máme za sebou období, 
které v naší obci připomínalo zimu jen 
vyjímečně. Neohrožovala nás spousta 
sněhu na střechách ani velké tání 
s vysokou pravděpodobností lokálních 
záplav. Ale i přesto nebyla jednotka 
v klidu. V neděli 10. prosince byl hlášen 
požár lesa v lokalitě Obora. Na místě 
bylo šetřením zjištěno neohlášené pálení 
většího množství větví po těžbě. Další 
výjezd, tentokrát do obce Březůvky, 
se uskutečnil 7. ledna. Došlo zde 
k požáru hospodářského stavení u domu. 
Poslední polach byl vyhlášen 3. února, 
kde došlo k požáru elektroinstalace v 

podkrovní místnosti Jurkovičova domu.
 Za účasti starostky obce se 
v polovině prosince uskutečnila 
výroční valná hromada SDH, na 
které byla zhodnocena preventivní, 
zásahová, sportovní a kulturní činnost 
sboru. Nedlouho po ní se konal tradiční 
Hasičský ples. Ten otevíral plesovou 
sezónu v obci, na jejíž závěr se vydaly 
do ulic obce masky ve fašankovém 
průvodu. Letošní téma bylo ve znamení 
„vodní říše“ a tak jste mohli potkat např. 
vládce moří Poseidona, námořníky, 
hastrmana nebo chobotnici. Bohužel se 
veškeré veselí změnilo ve smutek, když 

na začátku března opustil naše řady p. 
František Srcháček, který byl aktivní 
až do posledních chvil a to přes 40 let.
 A na jaké akce se můžeme 
v nejbližší době těšit? Začínáme 
stavěním máje 28. 4., dále pokračujeme 
kácením máje 2. 6. a okrskovou soutěží 
9. 6., která se let os uskuteční na hřišti 
v Pozlovicích. Čtvrtletí ukončíme 
30. 6. pohárovou soutěží pro mládež 
„O pohár starostky obce“.  
 Na všech akcích vás rádi 
uvidíme a věříme ve vaši podporu při 
soutěžních kláních.

Tomáš Martinec, velitel SDH PozloviceSDH Pozlovice
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KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD

12 9. 4. A Poteč - POZLOVICE 16:00 14:45 OA

13 8.4.
Ž Slopné - POZLOVICE 13:30 12:45 OA
D POZLOVICE - Příluky 13:30 ---

---A POZLOVICE - Mirošov 16:00

14 15. 4.
Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:00 8:45 BUS
D Štípa - POZLOVICE 14:00 13:00 OA
A Bohuslavice - POZLOVICE 16:30 15:30 OA

15
22. 4. Ž Návojná - POZLOVICE 10:00 8:45 BUS

So 21. 4. D Kostelec - POZLOVICE 16:30 15:30 OA
22. 4. A Slopné - POZLOVICE 16:30 15:30 OA

16 29. 4.
Ž POZLOVICE - Brumov “B” 10:00

---
D POZLOVICE - Žeranovice 14:00
A Dobrkovice - POZLOVICE 10:00 9:00 OA

17
6. 5. Ž Rokytnice - POZLOVICE 10:00 9:00 BUS

So 5. 5.
D Louky - POZLOVICE 13:30 12:30 OA
A Dolní Lhota - POZLOVICE 19:00 hř. Luhačovice - OA

18 13. 5.
Ž POZLOVICE - Nevšová 10:00

---D POZLOVICE - Nedašova Lhota 14:00
A POZLOVICE - Štítná nad Vláří “B” 16:30

19 20. 5.
Ž Poteč - POZLOVICE 10:30 9:30 BUS
D Újezd - POZLOVICE 16:30

15:00 BUS
A Šanov - POZLOVICE 16:30

20 27. 5.
Ž POZLOVICE - Drnovice 10:00

---D POZLOVICE - Tečovice 14:00
A POZLOVICE - Nedašova Lhota 16:30

21 3. 6.
Ž Vysoké Pole - POZLOVICE 14:30 13:30 BUS
D Návojná - POZLOVICE 10:00 8:45 OA
A Vlachovice “B” - POZLOVICE 16:30 15:30 OA

22 10. 6.
Ž POZLOVICE - Horní Lhota 10:00

---D POZLOVICE - Fryšták 14:00
A POZLOVICE - Drnovice 16:30

12 17. 6.
Ž Smolina POZLOVICE 10:00 9:30 BUS
D Mysločovice POZLOVICE 16:30 15:30 BUS

Ž  - žáci - okresní soutěž skupiny ”C”
D - dorost - okresní přebor 
A - muži - okresní soutěž III. tř. sk. ”C”
OA -  osobní auta
BUS  -  autobus 

Vážení sportovní přátelé
chtěli bychom Vám poděkovat

 za Vaši přízeň a atmosféru,
 kterou při zápasech vytváříte.
Zárověň Vám oznamujeme,

 že na některé zápasy z úsporných důvodů
 nepojede autobus.

 Děkujeme za pochopení.
 Výbor oddílu kopané.

Charita Svaté rodiny Luhačovice 
pořádá sbírku šatstva a domácích potřeb pro 
Diakonii Broumov ve dnech 2. - 5. května 2007.
Věci můžete přinést do dvora Charity Svaté rodiny v 

Luhačovicích, Hradisko 100, ve všední dny od 8-12 hod. a od 
13 - 18 hod. a v sobotu od 8 - 12 hod.

DAROVAT MŮŽETE
* Letní a zimní oblečení - dámské, pánské i dětské - nejvíce  
 jsou potřeba mikiny, trička, košile, tepláky, spodní prádlo,  
 svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
* Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, dekorační  
 závěsy, látky, vlny
* Péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
* Hračky, školní potřeby
* Prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
* Nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí  
 spotřebiče
* Jakýkoliv poškozený netř. textil – lůžkoviny, utěrky, ručníky

Informace poskytne koord. akce R.Bittová - 736 207 527.

chtěli bychom Vám poděkovat
 za Vaši přízeň a atmosféru,

 kterou při zápasech vytváříte.
Zárověň Vám oznamujeme,

 že na některé zápasy z úsporných důvodů
 nepojede autobus.

 Děkujeme za pochopení.
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Kulturní a společenské akce

Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

●  23. března v 18.00 hod.
  jarní posezení s harmonikou
○  28. dubna
  stavění máje
●  30. dubna
  7. slet čarodějnic
○  20. května
  jednodenní zájezd do termálních  
  lázní Podhájská
●  2. června
  kácení máje
○  3. června
  Den dětí - diskotéka pro malé s  
  hrami a soutěžemi
●  9. června
  okrsková soutěž SDH
  na hřišti v Pozlovicích 
○  10. června
  jednodenní zájezd do Vyškova
  - ZOO, DINO park, akvapark
●  30. června
  hasičská soutěž pro mládež
  “O pohár starostky obce”

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2007
    
Marie Mikulčíková Pod Větrníkem 28 70 let
Miluše Bartončíková Leoše Janáčka 121 70 let
Jan Bobčík V Dražkách 240 70 let
Jana Matulíková Leoše Janáčka 360 75 let
Elena Krčméryová Hlavní 311 75 let
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 84 let
Anastázie Hrubošová Nivy 222 84 let
Anna Bárková Hlavní 40 84 let
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159 84 let
Marie Krajčová Podhradská 105 87 let
Josef Blahoš Za Potokem 8 89 let
Josef Tomášek Hlavní 79 93 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Kristýna Pechancová  Na Drahách 316
Barbora Hajdová                   Leoše Janáčka 296

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili

Ludmila Tomášková Hlavní 79 86 let
Růžena Veselíková Leoše Janáčka 144 68 let
Josef Bětík A. Václavíka 249       56 let
František Srcháček Za Potokem 86 72 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 I/07

Konkurs na  ředitele ZŠ Pozlovice

Opravenka článku
PhDr. J. Kolaříka

z Pozlovského občasníku
 Zima 2006:

U č.p. 61 má být Martincova zahrada 

Rada obce Pozlovice dne 14. 2. 2007 vyhlásila v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení
a konkursních komisích KONKURS na funkci ředitele/ředitelky

Základní školy Pozlovice, okres Zlín.
Požadavky: 
 předpoklady pro výkon funkce ředitele podle § 5 odst. 1 zákona
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých   
 zákonů, v platném znění
 odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.
 znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných   
 předpisů

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících 
dokladů a příloh:
 doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom i vysvědčení)
 doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený    
 posledním  zaměstnavatelem
 podrobný životopis
 koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4)
 koncepci zapojení školy do života obce (max. rozsah 1 strana formátu  
 A4)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o   
 jeho vyžádání
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce
 (ne starší 2 měsíců).

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději
do 16. 4. 2007 na adresu:

Obecní úřad Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice.


