
Bílé vločky, 
hvězdné nebe,
sotva spadnou, 

již nás zebe.

Vločky, vločky, 
ach, to láká,
postavit z vás 
sněhuláka.

Vločky, vločky, 
jak jste hbité,

škoda, 
že se rozpouštíte.

Vítězslav Nezval
Vločky
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Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Jak předcházet škodám na elektronice v domácnosti? Ing. Olga Tkáčová

 V létě jsme byli svědky 
několika bouřek, které napáchaly 
nemalé škody na majetku obce i Vašich 
elektronických přístrojích připojených 
k síti kabelové televize. Obec má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozní činností 
a měli jsme za to, že z této pojistky 
bude možné uhradit i Vám vzniklé 
škody. Podle sdělení pojišťovny však 
příčinou škody nebylo pochybení 
při provozní činnosti obce, ale živel 
a obec není v tomto případě za škodu 

odpovědná. Omlouváme se, že jsme 
Vás mylně informovali o možnosti 
úhrady škod na Vašich elektronických 
spotřebičích z pojištění obce.  
 Síť kabelové televize je 
provozována odbornou firmou
SATTURN Holešov spol. s r.o, je 
provedena podle platných technických 
norem, uzemněna a pravidelně jsou 
prováděny revize. Podle sdělení 
provozovatele neexistuje pro obec 
žádná další možnost zajištění sítě proti 
přenosu přepětí v případě úderu blesku. 

Jedinou možností ochrany je odpojení 
přístrojů od sítě při bouřce, přepěťová 
ochrana Vás ochrání pouze před 
přepětím z elektrické sítě. Vylepšení 
ochrany v rodinných domech je možné 
i vložením bleskojistky na koaxiální 
kabel u paty domu a spojením se 
zemnící soustavou domu. Prověřovali 
jsme i možnosti pojištění škody vzniklé 
přepětím v elektrorozvodné nebo 
komunikační síti - to je možné sjednat 
v pojištění stavby nebo v pojištění 
domácnosti.

Vážení občané,
při hledání tématu pro letošní zimní 
občasník jsem se trochu potrápila. Je 
to vydání vánoční a novoroční... Co 
napsat, abych se neopakovala, aby 
slova, která slyšíme či čteme na různých 
místech k významu adventu a vánoc 
nebyla vnímána jako kýč? Psát o práci 
v těchto slavnostních chvílích, kdy si 
každý rád odpočine, se mně taky nejeví 
jako nejšťastnější. Proto dovolte pár 
slov o tom, co mě napadá při zprávách 
z posledních dnů. 
 Přemýšlím o tom, zda jsme 
národem dostatečně odpovědným. 
Zima ještě pořádně nezačala a  
v informacích z hor slyšíme o velmi 
vážných úrazech lyžařů, turistů, 
skialpinistů. Rakouští záchranáři 
hodnotí české návštěvníky jako jedny 
z nejvíce riskujících. Zpráva z Jeseníků 
hovoří o třech puberťácích (dnes 
teenagerech), kteří se přes varování 
horské služby vydali mimo značenou 
cestu a způsobili tak sesuv laviny. 
Naštěstí přežili, zásah jsme zaplatili 
všichni. Ve Vysokých Tatrách to tak 
dobře nedopadlo, tam neodpovědnost 
stála turisty život. Stejně tak ve 
statistikách porovnávajících české a 

zahraniční řidiče  jsme označováni 
za ty pramálo odpovědné k sobě a 
druhým.
 Další oblastí, která mnohé  
z nás díky neodpovědnému přístupu 

vrhá do těžce zvladatelných životních 
situací, je podlehnutí reklamám 
a nakupování na splátky. Zvlášť  
v předvánočním období je příslib 
okamžité radosti z poskytnutí drahého 
dárku pro některé natolik silným 
důvodem k zadlužení, že neuposlechne 
varování před neuváženými kroky. 
Varování bohužel neznívají tak silně, 
jako klamavé reklamy společností 
profitujících  na lidských emocích.
Chvíle radosti se velmi často mění  

v dlouhodobé starosti.
 Hodnocení naší 
odpovědnosti k vlastnímu 
zdraví se nevyhnul ani 
ministr zdravotnictví při 
prosazování reforem ve 
zdravotnictví. Moc jíme, 
málo sportujeme, náš 
životní styl poškozuje 
zdraví. Za alkohol, 
cigarety a nezdravé 
potraviny jsme v průměru 
ochotni utratit mnohem 
více peněz než za to, co 
našemu zdraví prospívá. 

Ruku na srdce - přes mnohé 
nedostatky v reformních krocích je  
v této argumentaci kus pravdy. 
 Další specifickou oblastí, kde
jsme zvláště ke konci roku nabádáni 

k odpovědnosti, je silvestrovské 
veselí spojené s pyrotechnickými 
experimenty: „Nakupujte pouze 
u odborníků, rachejtle odpalujte 
jen podle návodu a ne v blízkosti 
sousedovy stodoly!“ Přesto již několik 
let novoroční zprávy obsahují šoty 
dokumentující tragedie, ve které se 
změnily radostné oslavy příchodu 
Nového roku. 
 Mou krátkou úvahu na téma 
„odpovědnost“ si dovolím ukončit 
přáním, aby každý z nás byl v novém 
roce o trochu odpovědnější. Zkusme si 
dle vlastního svědomí vytipovat oblast, 
kde máme rezervy a určitě to bude pro 
nás znamenat méně krušných chvil  
v novém roce.
 Vážení občané, přeji Vám 
krásné prožití vánočních a novoročních 
svátků v kruhu Vašich blízkých. Ať Vás 
v novém roce provází pevné zdraví, 
spokojenost a radost ze smysluplné 
práce, ať se Vám daří pěstovat dobré 
mezilidské vztahy. Ať odpovědnost 
každého z nás vede k převaze dobrého  
v životě celé společnosti.
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Představujeme Mikroregion Luhačovské Zálesí Ing. Olga Tkáčová, předsedkyně MLZ

 Mikroregion Luhačovské 
Zálesí sdružuje 21 obcí Luhačovicka 
a Slavičínska. V letošním roce 
založil obecně prospěšnou společnost 
Luhačovské Zálesí, o.p.s., čímž si  
vytvořil podmínky pro činnost místní 
akční skupiny (MAS), prostřednictvím 
které může čerpat podporu na 
financování projektů z Programu
rozvoje venkova, osa IV. - Leader.
     V souladu s pravidly pro 
program LEADER je naše místní akční 
skupina tvořena partnery, kteří pokrývají 
dané území. Zástupci veřejného sektoru 
(obcí a  měst) mají 46,2 % a zástupci 
podnikatelů a neziskových subjektů 
mají 53,8 %  podíl na členské základně 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.. Ve 
všech rozhodovacích orgánech mají 
zástupci podnikatelského sektoru 
včetně neziskového sektoru vždy 
vyšší podíl jak 50 %.  Členové místní 
akční skupiny sami rozhodují, které 
projekty považují za prospěšné pro 
rozvoj mikroregionu a nejvhodnější 
žádosti o dotaci doporučují k realizaci 
a spolufinancování z programu
LEADER. Zakládajícími členy MAS 
Luhačovské Zálesí, o.p.s. jsou:
Partneři zastupující soukromý  
a neziskový sektor:  
 Zemědělské družstvo vlastníků  
 Strážná,     
 zástupce MVDr. Josef Slovák
 Zálesí a.s. 
 Ing. Josef Hampl
 MDP GEO, s.r.o., 
 Ing. Stanislav Mudrák
 Nadace Jana Pivečky 
 Bc. Božena Filáková
 TJ Sokol Pozlovice                         
      Ing. Stanislav Jurák 
 Nesázal Marek 
 Mgr. Marek Nesázal 

 Koudelka František                  
 František Koudelka 
Partneři zastupující veřejný sektor:
 Město Slavičín 
     Ing. Pavel Studeník
 Obec Dolní Lhota 
     Jaroslav Masař 
 Obec Velký Ořechov                   
 Ing. Miroslav Majíček  
 Obec Slopné 
 Karel Mozgva 
 Obec Březůvky  
 František Kolařík 
 Obec Pozlovice 
 Ing. Olga Tkáčová 
   
 Pro realizaci Programu rozvoje  
venkova České republiky na období 
2007 – 2013 stanovilo Ministerstvo 
zemědělství ČR  podmínky pro 
poskytování dotací pro místní akční 
skupiny. Rozvoj venkovských regionů 
bude záviset též od rozsahu získaných 
dotací z výše uvedeného programu. 
Aktivní přístup MAS Luhačovské 
Zálesí, o.p.s. může v příštích letech 
do našeho regionu získat 8 – 12 mil. 
korun ročně.
 V srpnu letošního roku byl 
proto Ministerstvem zemědělství ČR 
vyhlášen Program LEADER ČR 2007, 
jehož cílem je umožnit jednotlivým 
MAS  „zkušební provoz“  a seznámení 
se s požadovanou administrativou. 
Naše místní akční skupina se 
přihlásila do výše uvedené výzvy 
a z 50 přihlášených MAS z České 
republiky byl náš záměr „Luhačovské 
Zálesí – region zdraví, krásy a 
prosperity“  vyhodnocen jako  jeden  
z nejlepších (umístil se na 9. místě). 
Na dofinancování schváleného
záměru jsme obdrželi dotaci ve výši  
2,5 mil. Kč.  

 V rámci mikroregionu byla 
vyhlášena výzva k podávání projektů, 
které budou napomáhat k naplňování 
schváleného záměru. Na administraci 
spojenou s realizací schváleného 
záměru obdržela místní akční skupina 
neinvestiční dotaci ve výši 250 tis. Kč, 

tj. 10 % a zbývající část 
dotace byla rozdělena 
na projekty schválené  
k realizaci. Celkem bylo 
podáno 5 žádostí o dotaci. 
Z toho jedna žádost byla 
od ziskového  subjektu 

a čtyři žádosti od neziskových 
subjektů. Hodnotitelská komise 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. 
obodovala jednotlivé projekty 
podle předem schválených kritérií a  
k realizaci doporučila čtyři projekty.
  Jednou ze schválených žádostí 
o dotaci je i projekt Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí. Celkem 15 obcí  
z 21 se rozhodlo společně pořídit 
soubor strojů  na úpravu veřejných 
prostranství a zimní údržbu.  Obce si v 
rámci tohoto projektu pořídily techniku 
v hodnotě 1.566 tis. Kč.
 Snahou mikroregionu i 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. je 
umožnit všem svým členům i ostatním 
subjektům čerpání prostředků  
z programu LEADER a využít tím 
šanci na realizaci rozvojových záměrů 
měst, obcí, podnikatelských aktivit 
i činnosti neziskových organizací 
působících na území Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí.  
 Bližší informace jak se 
aktivně zapojit do činnosti MAS 
Luhačovské Zálesí, o.p.s. získáte 
na OÚ Pozlovice, tel 577 131 002,  
u Ing. Pavla Mikesky.

Žadatel Název projektu Body 
celkem

Celkový roz-
počet v Kč Dotace v Kč %

1.  Služby města  
Slavičína, s.r.o.

Rozšíření technologického 
vybavení firmy SMS, s.r.o. 220 1 673 726 836 863 50

2.  Mikroregion 
Luhačovské Zálesí

Pořízení techniky na 
zajištění údržby veřejného 

prostranství
220 1 565 743 1 113 208 71

3.  Město Slavičín Zkvalitnění prevence kar-
diovaskulárních nemocí 170 330 932 227 405 69

4.  Římskokatolická 
farnost Pozlovice 

Ozvučení akcí na 
veřejných prostranstvích 

v obci Pozlovice
170 105 540 72 524 69

C e l k e m 3 675 941 2 250 000
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Anketa mezi zastupiteli

V říjnu loňského roku proběhly volby do zastupitelstva 
obce. Položili jsme našim zastupitelům tyto otázky: 

 S jakými ideály jste šel do zastupitelstva?
 Co po roce práce v zastupitelstvu vidíte jako největší   
  problém?
 Co po roce v zastupitelstvu vidíte jako největší klad?
 Je potřeba práci v zastupitelstvu věnovat čas mimo   
 zasedání, pokud ano, kolik?
 Co si myslíte, že naše obec potřebuje nejvíce – mimo   
 peněz?

Tady jsou jejich odpovědi: 

Karel Bednařík
1. Do zastupitelstva jsem vstupoval  
s cílem podpořit plány, jejichž realizace je 
podle mého názoru přínosná pro většinu 
obyvatel naší obce. Snažím se jednat v 
zájmu většiny občanů. V rámci možností 
tzv. přispět svou troškou do mlýna, tj. 
spolupodílet se na budování příznivých 
životních podmínek obyvatel obce.   
2. – 3. Problémy se vyskytují vždy a všude. Pozitivně 
hodnotím, že zastupitelé zatím jednají kompaktně při řešení 
daných otázek a cením si toho, že se zatím nevyskytl žádný 
zásadní problém, na jehož řešení bychom se nedokázali 
dohodnout. Dle mého názoru vzbudil zřejmě největší 
polemiku projekt letního koupání. Věřím, že v návaznosti 
na odkanalizování a zokruhování přehrady se postupem 
let vybudování bazénů s přihřívanou vodou a atrakcemi 
ukáže jako velmi přínosné pro rozvoj regionu v souladu  
s podporou turistického ruchu.
4. Nejsem pouze zastupitel, ale především občan. V obci žiji 
a komunikuji se spoluobčany. Samozřejmě cítím jako svou 
odpovědnost a povinnost vůči spoluobčanům, a nejen těm, 
kteří mne volili, abych co nejlépe zastupoval jejich zájmy a 
pomáhal je uvádět v soulad s možnostmi obce. Diskutuji 
s občany o problémech a připomínkách týkajících se naší 
obce, které mohu na zastupitelstvu přednést, v čemž vidím  
své poslání jako zastupitel. Tato činnost úzce souvisí s mým 
každodenním životem v obci, takže se nedá konkrétně říct, 
kolik času věnuji této práci mimo zastupitelstvo, protože 
tento čas neměřím ani nepočítám.
5. Jsem realista, vím, že bez peněz není možno realizovat 
žádné projekty, které vedou ke spokojenosti občanů, což je 
podle mne největší priorita. Na druhé straně je celá řada věcí, 
které by se daly vylepšit a to i bez finančních prostředků. Vím,
že silnou stránkou zdejších lidí je smysl pro řád a pořádek, 
viditelnou péči věnují lidé svým domům a pozemkům, což 
se projevuje na upravenosti naší obce. Ale i v této oblasti se 
najdou jedinci, kteří tuto snahu většiny obyvatel kazí.
 Mohli bychom se ještě více zaměřit na ekologické 
nakládání s odpadovým materiálem.
 Dále bych chtěl poukázat především na znečištěné 
komunikace u výjezdu z nezpevněných ploch, znečišťování 
ovzduší spalováním všemožných materiálů, a to nejen 
v zimních měsících, obtěžování sousedů nadměrným 
hlukem ve dnech pracovního klidu, žvýkačkami polepené 
nové chodníky, a to hlavně na zastávkách autobusu, ničení 
vysazené zeleně. Předpokladem zlepšení tohoto stavu je 
ohleduplnost nás všech.
 Vážím si lidí, kteří nejen kritizují, ale dokážou 
pomoci ať už prací nebo radou při zvelebování naší obce 
nebo pomáhají udržet společenský a kulturní život obce, 
a to dle mého názoru na solidní úrovni, za což si zaslouží 

velký dík. Nicméně i v této oblasti jsou rezervy. Pokud by 
se našlo více nadšenců, dal by se rozšířit okruh kroužků pro 
děti a mládež, jakož i zájmové kroužky pro dospělé.
 Věřím, že rok od roku se budou tyto nedostatky 
minimalizovat a všichni to pocítíme na zlepšující se kvalitě 
našeho života.
 
Ing. Stanislav Jurák
1. Obecně jsem neměl žádné ideály, měl jsem snahu přispět 
v rámci svých možností při řešení situací 
týkajících se chodu života obce.
2. Termín „problém“ snad nemůže existovat. 
Přesto pokud se vyskytne, vše vzájemně 
konzultujeme a řešíme.
3. Jako největší klad vidím téměř 100 % účast 
na jednáních ZO.
4. Ano, průběžně sleduji práci a výsledky jednání RO, studuji 
zápisy RO na jednání ZO, připravuji si podklady pro jednání 
jako zástupce občanů a občanských sdružení. Čas věnovaný 
této činnosti neměřím, protože se vzájemně prolíná, ale bylo 
by to číslo určitě pro některé zajímavé.
5. Pochopení, podporu, návrhy a trpělivost od občanů při 
řešení postupných cílů programu obce.

Ing. Petr Matulík
1. Vzhledem k tomu, že jsem již „starý kus“ (od r. 1991 
poslední nepřetržitě „sloužící“), tak vím, co mě 
čeká a nemine. Ideály byly těsně po revoluci, 
kdy jsme se oddělovali od Luhačovic s cílem 
hospodařit sami na svém. Své ideály mají 
možná noví zastupitelé, kteří brzy poznají, že 
nejdůležitější je shodnout se na tom, co je pro 
tuto obec nejpotřebnější. Prosazovat můžete 
cokoliv, ale realizovat se dá jen to, na co jsou nebo se seženou 
peníze.
2.  Pokud pomineme omezené finanční zdroje, tak v činnosti
současného zastupitelstva nějaký větší problém nevidím. 
U některých orgánů již mimo obec jako problém vidím 
rozdílný úhel pohledu, ba téměř nepochopení toho, co by 
bylo nejlepší pro další rozvoj a prosperitu naší lázeňsko-
rekreační oblasti.
3. Že jsme se dokázali téměř vždy shodnout na tom, co je 
pro tuto obec důležitější, co je potřeba budovat, aby to bylo 
ku prospěchu pokud možno co největší skupiny obyvatel. Že 
jsme se dokázali oprostit od různých partikulárních zájmů a 
táhnout tzv. za jeden provaz. 
4. Záleží na každém jednotlivci, jak přistupuje ke svému 
mandátu. Myslím si, že pro aktivně nezapojené jedince 
stačí být  tzv. „v obraze“, chodit s otevřenýma očima 
a ušima, všímat si problémů lidí a snažit se je řešit.   
 Největší díl práce bude vždy ležet na 
uvolněných zastupitelích (starostka, místostarosta) a 
radě, která se schází k řešení konkrétních problémů  
v průměru co 2 týdny. Já konkrétně docházím na jednání 
obecní rady, která spotřebují dost mého času. Od r. 1991 
jsem takto strávil odhadem 1500 hodin, tj. tři čtvrtiny roku 
docházky do „normální“ práce.
5. Žádná havárie se neřeší, snad jen počasí aby vydrželo a 
dalo se pokračovat v rekonstrukci chodníků, aby nezůstala 
na zimu rozkopaná velká část obce. Jinak soustavně obec 
potřebuje nadšené jedince, kteří budou mít chuť zapojovat 
se do veřejného života, ať jsou to nejrůznější složky, spolky 
aj. 
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Anketa mezi zastupiteli - pokračování

Václav Sedlář
1. Do zastupitelstva jsem šel proto, abychom 
pokračovali v rozpracovaných akcích  a dále  
pomohl rozvoji obce.
2. Největší problém je dohodnout se s městem 
Luhačovice na společném rozvoji našeho 
území - stavebně a rekreačně propojeného.
3. Že se již práce v zastupitelstvu nebere jako 
střet dvou kandidátek, ale spíše jako společná domluva 
o rozumných věcech (i přes různé názory na jednotlivé 
problémy).
4. Samozřejmě, a kdo chce opravdu proniknout do 
jednotlivé problematiky, tak velmi mnoho času, že bych to 
asi nespočítal.
5. Zájem lidí o veškeré činnosti v obci.
Dále potřebujeme konečnou rozvojovou vizi obce Pozlovice 
na roky 2007 - 2013, kdy „potečou“ peníze z Evropské unie a 
taktéž chybí  motivace našich občanů k větší podnikavosti. 
 
Ing. Olga Tkáčová
1. S návrhem na spolupráci v zastupitelstvu 
mě oslovil již v r. 2002 kolega Hampl. Skupině 
lidí uvažujících o kandidátce nezávislých „Za 
Pozlovice“ šlo o to, aby se naše obec rozvíjela a 
byly v ní vytvořeny podmínky pro spokojený 
život co nejširší skupiny občanů. Aby obecní 
úřad byl institucí, která poskytuje veřejné 
služby občanům v co nejlepší kvalitě. Až před volbami padla 
otázka, co když náhodou vyhrajeme - kdo bude ochoten 
dělat starostu? V mé předcházející praxi jsem prošla 
stavebním úřadem, investiční výstavbou, ekonomickou a 
daňovou tématikou včetně oceňování nemovitostí. Nabídka 
spolukandidátů pro mě byla šancí na využití dosavadních 
zkušeností a pomoci tak realizovat naše záměry formulované 
ve volebním programu. Samozřejmě bylo mé rozhodování 
spojeno s velkými obavami, jak tak rozsáhlou problematiku 
zvládnu. Bylo mě jasné, že sama nic nezvládnu. Mým 
ideálem bylo vytvoření týmu lidí, kteří budou společně na 
vytyčených cílech pracovat. Práce na úřadě je dnes náročná 
na odborné znalosti, vyžaduje umění jednat s lidmi různé 
povahy. A na naplnění mého ideálu se svými kolegy na 
úřadě i v zastupitelstvu doposud pracujeme.
2. Jako největší problém vnímám nárůst administrativy 
spojené s agendou obce. Administrace a získávání peněz na 
realizaci projektů je neporovnatelně složitější. Přivítala bych 
i větší angažovanost některých zastupitelů při kulturních a 
společenských akcích. 
3. Po zcela odlišných názorech na řadu věcí jsme s kolegy 
v zastupitelstvu našli okruhy problémů, které je nutné v 
naší obci řešit a na kterých se shodneme. Jednání probíhají 
kultivovaně a nevidím u žádného ze zastupitelů snahu 
zablokovat nějakou věc jenom proto, že je předložena 
zastupitelem z opoziční kandidátky.
4. No comment... Ale jak se říká - mám co jsem chtěla. 
Vzhledem k výkonu funkce jako uvolněná starostka považuji 
za svou povinnost řešit problémy bez ohledu na rozsah 
pracovní doby. Na druhou stranu jsem jen člověk, který taky 
potřebuje odpočinek, dovolenou, rodinu. Snažím se poměr 
mezi časem věnovaným práci a soukromí udržovat tak, aby 
ani jedna z těchto oblastí výrazně neškodila té druhé.
5. Mnohdy mě zaráží mlčení a kritika naší činnosti na 
místech, kde nedostane hodnotitel naši odpověď. Myslím si, 
že každý může svůj názor, námět na činnost či dotaz přijít 
vyslovit na úřad, zastupitelstvo, napsat. Jde o to, abychom o 
věcech života této obce diskutovali. Co jako občané vidíte 
velmi jednoduše, je mnohdy složitým a po vysvětlení budete 

schopni váš náhled na problém vidět jinak. Potřebujeme tedy 
občany, kteří otevřeně sdělují své názory, kteří jsou ochotni 
vyslechnout i naše argumenty a pak činit závěry. 
Dále si myslím, že našim občanům chybí chuť podnikat.  
V obci máme velmi omezený okruh poskytovaných služeb, 
chybí např. autoservis, prodejna květin, zahradnictví, co  
v jiných srovnatelných obcích najdeme. Podnikatelské klima 
je vytvářeno zejména podmínkami státu, které skutečně 
nejsou ideální, ale určitě bychom rozšíření o některé oblasti 
přivítali. 

Marta Vlková
1. Chtěla jsem přispět k tomu, aby se v obci 
něco dělo a zároveň vypomoci při organizování 
různých akcí obcí Pozlovice.
2. Myslím, že je nás zastupitelů hodně. Stačilo 
by, kdyby se jen rozšířila rada.
3. To, že rada, včetně starostky, kterou jsme 
zvolili, pracuje velmi dobře a hlavně je plně 
podporuji v jejich rozhodování. Je vidět, že jim na naší 
obci hodně záleží. Nemají to lehké v rozhodování a shánění 
peněz.
4. Pokud obec nepořádá nějakou akci, tak pro mě ne. 
Při oboustranné výměnné návštěvě družebního města 
Rajeckých  Teplic -  Košt Slivovice - Rozloučení s létem 
(Folklorní vystoupení), Rozsvícení vánočního stromu aj.
5. a) Začít budovat něco na přehradě, aby byla kulturní a 
sportovní nabídka nejen pro naše občany, ale i pro hosty, 
kteří navštíví Pozlovice, Luhačovice a okolní obce.
b) Zkulturnit pohled na obecní úřad. Hlavně ty okna  
v přízemí.
c) Pro naše občany a hosty zřídit fungující Minimarket, jako 
je například Bludička, kde mají malé prostory, ale mají tam 
všechno až do 20.00 hod. Nebylo by taky špatné, objednávka 
po internetu a rozvážky do domu.
d) Lepší prostory a kulturnější prostředí pro místní 
knihovnu.

Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D.
1. Abych byl upřímný, práci v obecním 
zastupitelstvu jsem vždy spíše považoval 
za službu obci než za jakoukoliv prestižní 
neřku-li politickou záležitost, ale to se mně 
bohužel alespoň na začátku nepotvrdilo. Při 
výsledku voleb 40 : 60 (2 volební „strany“) 
jsem očekával, že dojde tak, jak je tomu v 
naprosté většině ostatních obcí, k poměrovému rozdělení 
míst nejen v obecním zastupitelstvu, ale také v obecní radě, 
což se bohužel v Pozlovicích nestalo, přestože byly na stole 
jasné argumenty, proč je poměrové rozdělení pro pluralitu 
názorů při rozhodování výhodnější. V této situaci jsem měl 
sto chutí členství v zastupitelstvu ukončit, protože politika 
jako taková je mně cizí. Přesto jsem se rozhodl pokračovat a 
udělat něco pro občany, obec a poděkovat tímto způsobem 
svým voličům. Pokud jde o samotnou práci v zastupitelstvu, 
nešel jsem do ničeho nového, protože pocházím ze Šumic, 
kde jsem 4 roky působil v obecní radě se současným 
poslancem za Zlínský kraj ing. Luďkem Hovorkou, tehdejším 
starostou.
2. Nedostatek financí a názorovou odlišnost pokud jde o další
směřování investic v obci. Peníze a jejich nedostatek byly, jsou 
a budou problémem a zejména v tak malých obcích jakými 
Pozlovice jsou. Nespornou výhodou oproti jiným obcím v 
regionu ale je naše orientace na cestovní ruch přítomností 
přehrady a ubytovacích zařízení v bezprostřední blízkosti 
lázeňského města. Díky tomu máme také větší šanci  
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získat prostředky z různých dotací a grantů vypisovaných ať 
už krajským úřadem, různými ministerstvy nebo samotnou 
Evropskou unií prostřednictvím řady agentur. A to znamená, 
zpracovávat haldy papírů, vypisovat pořád dokola další a 
další žádosti a „lobovat“ u příslušných institucí. Problém 
tedy vidím v obrovské časové a pracovní zátěži spojené  
s touto agendou a velmi jsem tudíž podporoval myšlenku 
zřízení samostatného pracovníka pro tuto oblast.
 Pokud jde o názorovou odlišnost, již od voleb se  
v zastupitelstvu lišíme v názoru, zda-li a za jakých podmínek 
vybudovat aquapark u přehrady. Neříkám, že jde o plošný 
problém, ale u některých zastupitelů cítím snahu prosadit 
výstavbu aquaparku téměř za každou cenu. Ve věci vysokých 
investic jsem byl vždy spíše konzervativní a snažil jsem 
se podpořit své rozhodování jasnými důkazy o možnosti 
jejich financování případně návratnosti, což konkrétně
v případě aquaparku dosud není možné. Možná v tomto 
případě působím na občany jako příliš velký pesimista, ale 
vzděláním jsem ekonom a pohledem na skromný rozpočet 
naší obce se chci vyvarovat problémům, ke kterým už  
v České republice v případě „bankrotů“ obecních rozpočtů 
v několika obcích došlo. Situace se bohužel díky neustále 
se měnícím stanoviskům sousedních Luhačovic, které 
by měly společně s naší obcí čerpat přislíbenou dotaci, 
změnila za posledních pár měsíců několikrát. Znovu tedy 
apeluji na ostatní členy zastupitelstva, aby v této záležitosti 
zvítězil zdravý selský rozum nad snahou přes všechna rizika 
zviditelnit a zatraktivnit obec a zejména pak v ní působící 
rekreační zařízení.

3. Za velmi pozitivní považuji to, že je u všech zastupitelů 
cítit snaha obci pomoci a obětovat pro to svůj osobní volný 
čas. Dosud jsem se nesetkal s přístupem typu „nemůžu“, 
„nemám čas“, apod.
4. Určitě. Nejde jen o nastudování zápisů z předchozích rad 
a zastupitelstev, ale také příprava některých bodů k jednání 
zastupitelstva, sběr připomínek od občanů, atd.
 Nejsem schopen čas věnovaný práci zastupitele 
mimo zasedání spočítat a ani nechci, protože jak už jsem 
řekl, považuji to za službu občanům a obci. Nicméně časové 
vytížení se liší podle projednávaných bodů. Díky tomu, že 
jsem zároveň předsedou kontrolní komise, mám na starosti 
i kontrolu hospodaření a nakládání s obecním majetkem, 
kontrolu výběru lázeňských ubytovacích poplatků, atd. Ne 
vždy je lehké skloubit zaměstnání, veřejnou funkci a rodinu, 
na což má vyhraněný názor moje manželka.
5. Spolupráci a pomoc občanů na současných a budoucích 
rozvojových projektech. Tady zejména narážím na 
rekonstrukci ulice Hlavní nebo dlouho připravovanou 
výstavbu inženýrských sítí na ulici A. Václavíka. Obě tyto 
akce jsou totiž od počátku spojeny s nevůlí některých občanů 
k rozumné dohodě zejména na vypořádání majetkoprávních 
vztahů k pozemkům. Pak dochází až k takovým extrémům, 
kdy je obec vydírána ze strany vlastníka pozemku a tlačena 
do jednoznačně nevýhodných podmínek (viz vynucená 
výměna hodnotově absolutně nesrovnatelných pozemků 
díky nutnosti pokračovat v rekonstrukci ulice Hlavní). 
Chápu, že jsme v tržní ekonomice, nicméně jednání 
některých občanů mě velmi nemile překvapilo.

Odkanalizování obcí  
nad Luhačovickou přehradou

 Zprávu o odkanalizování 
obcí nad vodní nádrží Luhačovice 
projednala Rada Zlínského kraje. Již  
v předchozím období bylo dohodnuto, 
že podmínkou pro zlepšení kvality 
vody v Luhačovické přehradě je řádné 
odkanalizování obcí Horní Lhota, 
Dolní Lhota, Sehradice a Slopné. 
Zlínský kraj se rozhodl přispět také 
svým dílem k vyřešení neuspokojivé 
kvality vody a tím pádem i k možnosti 
rekreačního využití této turisticky 

vyhledávané vodní nádrže. Ze svého 
rozpočtu na rok 2007 vyčlenil částku 
dva miliony korun na projekt čištění 
vod Luhačovické přehrady. 
 Podle nového projektu odpadní 
vody ze čtyř jmenovaných obcí by měly 
být čištěny prostřednictvím samostatné 
čistírny odpadních vod umístěné pod 
obcí Dolní Lhota navržené tak, aby 
zajistila kvalitní vyčištění vod. Projekt 
je připravován k realizaci v letech  
2008 - 2009.

Bývalí vysokopecaři  
na Luhačovice nedají dopustit

 Byl to kouzelný týden  
v závěru října a začátkem listopadu, 
který strávilo 76 členů a rodinných 
příslušníků klubu důchodců Vysokých 
pecí Ostrava v Pozlovicích. Vedoucí 
hotelu Pohoda p. Bronislav Rak nám 
se svým kolektivem nabídl ty nejlepší 
služby, a to nejen ubytování, stravování 
ale i v léčebných procedurách, které 
poskytují přímo v hotelu. Dobře bylo 
postaráno i o zábavu v rámci našeho 
již 12. relaxačního pobytu, ať to byl 
večírek s hudbou, zájezdy do Vizovic a 
Zlína, každodenní vycházky do lázní, 
k přehradě, do krásné historickými 
objekty vyšperkované obce Pozlovice  
s kostelem sv. Martina, kterou 
císařovna Marie Terezie povýšila na 
městečko. V lázních jsme oceňovali 
udržovanou parkovou zeleň, pořádek, 
čistotu, dobře zásobované obchody a 
stálé zvelebování budov a lázeňských 
objektů. Využívali jsme i možnost napít 
se ze známých léčivých pramenů.
 Vzpomínky nás budou činit 
šťastnými a přinášet radost i u nás 
doma. Budeme se snažit, aby ani tento 
náš letošní pobyt nebyl poslední. Vždyť 
na Pohodě nebylo chyby a nám se 
zde vždycky líbí.  Ing. Lubomír Pásek 

Pranostiky 
Leden 

V lednu za pec si sednu. 
V lednu mráz - těší nás, 

 v lednu voda - věčná škoda. 
Je-li teplo v lednu,  
sahá bída ke dnu. 

Leden studený, duben zelený. 
Na Nový rok o slepičí krok. 

Na Tři krále o krok dále. (6. 1.)
Na svatého Marcela, 

 zima leze do těla. (16. 1.)
Je-li Karel Veliký málo ledový,  
únor to zase napraví. (28. 1.)

Únor
Únor bílý, pole sílí. 

Je-li v únoru sucho a zima,  
bude horký srpen. 

Mnoho mlh v únoru přináší 
 toho roku mnoho deště. 

Na Hromnice o hodinu více. (2. 2.)
Na Hromnice  

si musí skřivan vrznout  
i kdyby měl zmrznout. 

Na svatého Blažeje  
kamínek se ohřeje. (3. 2.)
Na svatého Valentinka  

sej přísadu do záhonka. (14. 2.)
Na sv. Matěje šelma sedlák,  

který nevěje (obilí k setí). (24. 2.)

Anketa mezi zastupiteli - pokračování
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P. Ing. Radek Maláč, kaplan

Drazí spoluobčané,
letošní doba adventní je pomalu mi-
nulostí a nastávají nám Vánoce – svát-
ky pokoje. „Pokoje?“ namítne možná 
někdo z vás. „Dá se ten předvánoční 
shon a blázinec vůbec nazvat poko-
jem?“ Miroslav Švandrlík to před mno-
ha lety vyjádřil v Dikobraze parafrází 
na Vrchlického verše takto:  

„Hlas zvonů táhne nad závějí,  
kde v dálce tiše zaniká.
A lidé do obchodů spějí, 
zmocňuje se jich panika.

Ten pro triko, ten pro košili, 
ten zas pro kus flákoty,

před pulty chtivé davy šílí, 
čeká se na rum, na boty.

Stařík se prudce hádá s pannou?
pro cosi v pestrém balení,

co když to probůh nedostanou, 
to by byl důvod k zhroucení.

Zdalipak ještě vytrubují  
z jasného nebe andělé,

zbyla jen vřava, vášně bují:  
tak šťastné, veselé…“ 

A samotné Vánoce - spíš než svátky 
plné pokoje nebylo by přiléhavější po-
užít označení: svátky plného břicha?
 Přesto však věřím, že pokoj 
a Vánoce k sobě neodlučitelně patří. 
Souvisí to s Tím, z jehož narození se v 
tento čas radujeme, s příchodem Bo-
žího Syna na tento svět. On je právem 
nazýván Králem pokoje. Králem, který 

přichází právě o Vánocích. 
 Ne všichni ví, že můžeme roz-
lišit hned trojí příchod Božího Syna. 
První je notoricky známý – před dvě-
ma tisíci lety se narodilo dítě jménem 
Ježíš, o němž křesťané věří, že to byl 
vtělený Bůh. Druhý příchod už tak 
idylicky nezní – na konci časů přijde 
tentýž Ježíš ještě jednou, tentokrát už 
ne jako slabé dítě, ale ve své moci a slá-
vě jako absolutní vládce vesmíru, nebe 

i země. Odmění dobro, odsoudí hříchy 
a definitivně porazí každé zlo a smrt.
 Domnívám se, že se slibova-
ným vánočním pokojem nejvíce souvi-
sí třetí druh Kristova příchodu. Je skry-
tý, nenápadný a ač je nabídnut všem, 
zkušenost s ním mají jen nemnozí. 
Jde o příchod Boha do srdce člověka. 
Tady se začínáme potýkat s určitými 
potížemi – většina lidí neví, co si pod 
tím představit. Kdo to zažil, ví, o čem 

mluvím, kdo nezažil, pravděpodob-
ně to považuje jen za církevní bláboly 
či přinejmenším fráze. Vycházím tu z 
vlastních poznatků jakožto bývalého 
ateisty.
 Vánoční pokoj tedy souvisí s 
přijetím Krista – Krále pokoje do lid-
ského srdce. A jsme u kořene problé-
mu. Pokud vůbec ještě někdo stojí o 
přijetí Krista do svého života, v drtivé 
většině jej rozhodně nehodlá přijmout 
jako svého Krále či Pána, ale jako sluhu: 
„Pane Bože, já budu dělat to a to, a ty 
mě v tom pomoz, požehnej.“ Že by se 
měl dotazovat, zda to, co chci dělat, je 
či není v souladu s Božím plánem pro 
můj život, ho ani nenapadne. Zdá se 
vám, že to trošičku přeháním? Vůbec 
ne. Jsme skutečně stvořeni jako tvoro-
vé bytostně závislí na svém Stvořiteli. 
Už naši prarodiče Adam a Eva, když 
chtěli žít bez Boha, zjistili, že bez něj 
mohou jen živořit, přežívat a nakonec 
zemřít.
 Přeji tedy sám sobě i vám všem, 
abychom měli dost odvahy vrhnout se s 
dětskou důvěrou do náruče nebeského 
Otce, přenechat mu kormidlo svého ži-
vota a konečně jej přijmout jako Krále. 
Nemůže se to nevyplatit. On pak bude 
mít volné ruce pro to, aby postupně 
přetvářel mé srdce v rajskou zahradu, 
v oázu pokoje, kde má své sídlo radost 
a štěstí, a to i navzdory všem obtížím, 
které s sebou každý život přináší. A to 
za to stojí, nemyslíte?

Charita Svaté rodiny Luhačovice 
církevní nezisková organizace

Hradisko 100, 763 26 Luhačovice 
IČO: 73633071 

tel. 577 132 355, fax: 577 132 359 
email: charitaluhacovice@quick.cz 

www.luhacovice.caritas.cz
 

Působíme na tomto území: 
Luhačovice, Kladná - Žilín, Polichno, Řetechov, Podhradí, 
Pozlovice, Ludkovice, Biskupice, Horní Lhota, Dolní Lhota, 
Sehradice
Charita Vám nabízí tyto služby:  
Pečovatelskou službu
  pomoc s osobní hygienou, nákupy, úklid domácností, 
  zajišťujeme dovážku obědů 
Ošetřovatelskou péči v domácnosti
  provádíme na základě doporučení praktického lékaře 
  provádíme převazy ran, bércových vředů, aplikace 
 injekcí 
 kontakt: Bc. Světlana Kubáčková - vrchní sestra, 
 tel: 603 764 921, email: chopsluhacovice@quick.cz 

Půjčujeme zdravotní a rehabilitační pomůcky
  klozetové židle, polohovací postele, chodítka, stolky 
 k lůžku, invalidní vozítky a další
 kontakt: Michaela Stýblová, DiS.  - sociální pracovnice  
 tel: 604 148 416, email: poradnaluhacovice@quick.cz 
 
Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
  zajišťujeme odvoz, dovoz, stravování, pitný režim 
  programy a aktivizační služby 
 kontakt: Michaela Stýblová Dis. - vedoucí stacionáře  
 tel: 577 132 363, email: stacionarluhacovice@quick.cz 
 
Poradna SPOLU
  poskytujeme odborné sociální poradenství o dávkách,  
 volných pracovních místech 
  základní pracovně právní poradenství 
 kontakt: Michaela Stýblová, DiS - vedoucí poradny 
 tel: 577 132 367, email: poradnaluhacovice@quick.cz
 dobrovolnická činnost
 kontakt: Regina Bittová - koordinátorka dobrovolníků   
 tel: 736 207 527, email: bittor@seznam.cz 

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Vánoční zamyšlení
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 Rádi bychom Vás seznámili s činností a výsledky oddílu 
kopané při TJ Sokol Pozlovice po podzimní části soutěže.  
V oddíle působí 4 mužstva, z nichž tři hrají pravidelnou soutěž. 
Mužstvo mužů pod vedením Miroslava Gacka hraje 3. třídu, sk. 
„B“. Protože po této sezóně dochází k reorganizace celé soutěže 
a po jejím skončení sestupuje 5-6 mužstev z naší skupiny níže, 
bylo původním cílem mužstva pohybovat se co nejdále od 

sestupových vod. Začátek však mužům vyšel nad očekávání,  
v prvních devíti zápasech nepoznali hořkost porážky a usadili 
se v čele soutěže i s mírným náskokem. Poté na mužstvo dolehla 
střelecká krize, což se projevilo dvěma porážkami s relativně 
slabšími mužstvy. Po skončení podzimu tak mužstvo přezimuje 
na 4. místě, ale se stejným bodovým ziskem jako vedoucí tým 
soutěže. Jaro tak bude velmi zajímavé a všichni doufáme, že i 
my promluvíme do bojů o postup do okresního přeboru.
 Dorostence trénuje Josef Bartončík ml. a hrají již 
několik sezón okresní přebor. V posledních dvou letech 
probíhá v mužstvu rozsáhlá generační výměna a do mužstva 
se zapracovávají mladší hráči. Mužstvo letos prohrálo několik 
dobře rozehraných zápasů a výsledkem je 11. místo po polovině 
soutěže. U mužstva žáků působí na trenérských postech 
Svatopluk Šůstek, Miroslav Remeš st. a Michal Smolek. Naši 
žáci jsou po podzimu na 7. místě okresní soutěže. Rádi bychom 
tímto vyzvali rodiče dětí či jiné fanoušky, aby se více zapojovali 
do práce s naší mládeží. Jejich pomoc bude určitě vítána.
 ČSAD Vsetín letos z kapacitních důvodů neakceptovalo 
naši objednávku na přepravu k mistrovským zápasům, proto 
jsme řešili veškerou dopravu osobními auty. Při této příležitosti 
bychom rádi poděkovali Obci Pozlovice a hasičům za zapůjčení 
jejich vozidla Mazda, které nám značně usnadňuje dopravu 
našich mládežnických mužstev.
 V oddíle působí i mužstvo Internacionálů, které hraje 
přátelské zápasy a turnaje s mužstvy v okolí. Již devět let „staří 
páni“ pořádají Memoriál Miroslava Horňáka spojený s pouťovou 
zábavou. Fotbalisté dále v tomto roce uspořádali turnaj mužů, 
turnaj žáků, zimní i letní turnaj v nohejbale, spolupracovali při 
pořádání Sportovního plesu a Vinobraní. Nejbližší akcí bude 
zimní turnaj v nohejbale, na nějž bychom rádi pozvali nejen 
členy TJ Sokol, ale všechny občany, kteří si chtějí zasportovat. 
Termín turnaje je sobota 12. 1. 2008 od 12:30, podrobnosti 
budou zveřejněny na infokanále.
 Závěrem bychom rádi poděkovali Obci Pozlovice a 
vedení TJ Sokol Pozlovice za dobrou spolupráci, trenérům, 
vedoucím mužstev, hráčům a všem dalším, kteří se v letošním 
roce jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti oddílu. Začátek 
jarní části soutěží mužů je plánován na 23. 3. 2008, dorostu a 
žáků o 14 dní později. Přijďte povzbudit naše hráče!

vedení oddíluOddíl kopané rekapituluje

muži  - okresní soutěž III. tř. sk. „B“
1. Veselá 8 2 3 40:23 26
2. Štípa 8 2 3 29:16 26
3. Kašava 7 5 1 27:16 26
4. Pozlovice 8 2 3 23:17 26
5. Zádveřice 7 3 3 29:16 24
6. Biskupice 6 4 3 29:18 22
7. Lukov 5 5 3 29:22 20
8. Bratřejov 6 2 5 31:31 20
9. Lípa 5 1 7 22:28 16

10. Neubuz 5 0 8 31:37 15
11. Hř. Újezd 4 2 7 25:31 14
12. Příluky 4 2 7 23:33 14
13. Jasenná 2 2 9 23:37 8
14. Lůžkovice 0 0 13 16:50 0

dorost - okresní přebor
1. Návojná 9 2 0 16:2 29
2. Louky 8 1 2 41:27 25
3. Nedašov 6 2 3 38:18 20
4. SK Vizovice 5 3 3 26:18 18
5. Příluky 6 0 5 34:40 18
6. Mysločovice 5 1 5 24:20 16
7. Bratřejov 4 1 6 17:21 13
8. Tečovice 4 1 6 14:19 13
9. Kostelec 4 0 7 28:41 12

10. Fryšták 3 2 6 11:17 11
11. Pozlovice 2 2 7 13:28 8
12. Ned. Lhota 2 1 8 18:29 7

žáci - okresní soutěž skupiny „C”
1. Brumov 9 0 0 60:4 27
2. Ned. Lhota 6 2 1 37:18 20
3. Vysoké Pole 5 3 1 20:11 18
4. Smolina 5 1 3 20:18 16
5. Rokytnice 5 1 3 22:25 16
6. Sehradice 4 1 4 21:32 13
7. Pozlovice 2 1 6 21:26 7
8. Drnovice 1 3 5 11:26 6
9. Biskupice 1 1 7 9:23 4

10. Poteč 0 1 8 8:46 1

Fotbalové tabulky TJ Sokol Pozlovice 
po podzimní části 
sezóny 2007/2008
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Tomáš Martinec, velitelSbor dobrovolných hasičů informuje

 Tak, jak skončil podzim, 
tak i mladí hasiči ukončili letošní 
účinkování ve Zlínské lize požárního 
sportu. V závěrečném zúčtování 
se pozlovické družstvo umístilo na 
konečném 24. místě z celkového počtu 
43 zaregistrovaných týmů. Je však 
potřeba začít hledat další členy a to od 
těch nejmladších. V těchto dnech se 
rozjíždí tzv. hasičský kroužek,  určený 
zejména pro děti od 1. do 3. třídy se 
zájmem o tuto činnost. Pokud budou 
mít rodiče nebo děti nějaký dotaz, 
na všechno jim rád odpoví p. Josef 
Záhorovský, tel. 723 288 428, který 

schůzky povede.
 Klidný podzim určitě neměla 
zásahová jednotka. Když 10. října 
v 9.59 hodin zazněla siréna, vyjela 
jednotka do Luhačovic k požáru 
dílen uměleckých řemesel, které se 
však ukázalo  jako cvičení svolané 
Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje (HZS). V sobotu  
27. října ráno se sešli velitelé jednotek 
spadajících do obvodu stanic HZS 
Luhačovice a Slavičín na hasičské 
zbrojnici v Pozlovicích na školení. 
Pár hodin poté, v 17.08 hod. se opět 
rozezvučela siréna a jednotka vyjížděla 
k rozsáhlému požáru seníku v obci 
Petrůvka. Několikahodinový zásah 
byl náročný nejen po fyzické stránce, 
kdy se muselo rozebírat vnější 
opláštění seníku a postupně 
hasit seno v kulatých balících, 
ale komplikoval ho i velký 
nedostatek vody. Ten se řešil 
kyvadlovou dopravou cisternami 
jak z místního vodovodu, tak i ze 
vzdálenějšího Slavičína. Poslední 

ostrý výjezd byl vyhlášený 22. listopadu  
v 00.18 hod. k požáru chatky za 
prádelnou v Luhačovicích. Naštěstí 
bylo po příjezdu zjištěno, že na místě 
hoří „pouze“ tři menší hromady klestí.
 Konec roku je již tradičně 
spojen s rozsvěcováním vánočního 
stromu, konaným 7.12., kde patří SDH  
mezi spolupořadatele. Dále se pak 
15.12. členové sboru schází na výroční 
členské schůzi, na které zhodnotí 
uplynulý rok 2007. V lednu nás čeká 
pořádání dalšího tradičního hasičského 
plesu, tentokrát 19.1. se skupinou 
Melody Boys. Fašankový průvod obcí 
se uskuteční už 2. února. Členové 
sboru se již těší na Vaši hojnou účast 
při těchto akcích.

Podzimní zamyšlení a závěr roku Marie Juráková

 V měsíci listopadu ubývá 
dne, příroda je již víceméně uložena 
k odpočinku. Vzpomínáme na naše 
věrné zemřelé, rozžíháme svíce na 
jejich hrobech, které symbolizují život 
– nikoliv zánik a nicotu. Vzpomínáme 
i my na všechny naše kamarády, kteří 
spí na našem hřbitově spánkem pokoje. 
Protože věčnost začíná na tomto světě, 
snažme se nepromarnit čas, který je 
nám dán. „Memento moria“ – „Pamatuj 
na smrt“. Je to starý pozdrav řeholníků 
a týká se nás všech. 
 Listopad je měsíc rozjímavý, 
ale pro nás myslivce začíná spoustu 
práce. Končí podzimní zkoušky psů, 
začíná hlavní sezóna honů. Kladou se 
zde vysoké nároky na organizátory, 
zejména mysliveckého hospodáře. 
Neprovádí jen kontrolu loveckých 
lístků, ale musí dbát také na dodržování 
pravidel při používání lovecké zbraně. 
Z účasti honů musí vyloučit střelce i 
honce, kteří jsou pod vlivem alkoholu 
a osoby mladší 15 let. K povinnostem 
a pravidlům organizace honu patří také 
zabezpečení potřebného počtu lovecky 
upotřebitelných psů. Při ukončení 
každé léče se vyloží zvěř, na konci honu 
se provede výřad ulovené zvěře. Pokud 
se zvěř nedohledá, musí být provedena 
její společná dohledávka. Dnem 

30. listopadu končí termín k podání 
přihlášky uchazečů ke zkouškám z 
myslivosti.
 Prosinec je měsícem dlouhých 
nocí. Dny zimního slunovratu bývaly 
od nejstarších dob slaveny jako zrod 
nového roku. Závěr roku a čas vánoční 
pohody je také vhodnou dobou i k 
mysliveckému rozjímání o živé přírodě 
a jejím významu chápání vztahů celé 
přírody. Nastávající zimní období mění 
život zvěře. Srnčí se sdružuje do tlup. 
Odlétají poslední divoké husy. Nastává 
doba pravidelného přikrmování zvěře. 
Stále více je zvěř odkázána na naši 
pomoc hlavně v době strádání. Jejich 
ochrana a zdravotní péče o ni patří mezi 
trvalé úkoly myslivců. Počasí v prosinci 
je střídavé, mohou nás překvapit již 

častější sněhové metelice, proto máme 
na všech krmelištích založeno. 

 Závěr roku je čas vánoční 
pohody. Vánoce nám pomáhají 
připomenout si, že na naší mrazivé 
planetě může být i teplo, když  
v srdcích rozžehneme pochodeň 
lásky ke všemu živému. Dotýká se to 
lidských srdcí, ať jsme oasou lidí, kteří 
mají srdce na dlani. Tímto bych chtěla 
za MS Komonec popřát všem radostné 
prožití vánočních svátků, pokoj, Boží 
požehnání a láska ať Vás všechny 
provází v novém roce 2008. 
 Jako malý dárek pro všechny 
kuchaře přidávám osvědčený recept 
na úpravu zvěřiny (ale i vepřové je 
vynikající):
 Nakrájíme 4 plátky z kýty, 
naklepeme, osolíme, opepříme a 
potřeme následující směsí: cca 20 dkg 
nakrájených mražených nebo čerstvých 
hub, 1 nastrouhaná velká cibule, kúra 
z citrónu, 1 lžička sardelové pasty, 5 
dkg nasekaných mandlí nebo ořechů,  
1 vejce, špetka soli, malá lžička 
drceného kmínu, ½ lžičky drceného 
jalovce, trochu strouhanky, aby směs 
byla vláčná.
 Na alobal naklademe 
anglickou slaninu, na ni plátky potřené 
směsí a zase slaninu, zatočíme a dáme 
péct na ¾ hodiny do měkka. Podáváme 
s bramborovou kaší. Dobrou chuť.
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 Máme za sebou další sportovní 
rok, který můžeme považovat za velmi 
činorodý a úspěšný. Dá se říct, že 
všechny složky TJ se aktivně podílely 
na činnosti ať už pro vlastní potěšení 
nebo v soutěžích. Každému oddílu 
TJ bylo umožněno čerpat příspěvky 
1.500,- Kč na pořádání sportovních 
akcí, kterých bylo maximálně využito  
a podpořilo vyšší aktivity. Tyto 
sportovní akce byly finančně
podporovány i z fondu mládeže  
a sportu Zlínského kraje, z Nadace 
Děti-Kultura-Sport Uherské Hradiště, 
Obce Pozlovice a drobnými sponzory.
 Vedení TJ Sokol splnilo 
veškeré požadavky 
oddílů na rok 2007 v 
plné míře. Pro zvýšení 
atraktivnosti a udržení 
dobrého sportovního 
dění na fotbalovém 
hřišti bylo v letošním 
roce zrekonstruováno 
ozvučení areálu, rozšířeny parkovací 
plochy, nově zhotovena podlaha, 
dovybavena bouda na výletišti, 
provedena výsadba živého plotu 
kolem potoka, odstraněny pařezy  
a také bylo provedeno vydláždění 
kabin, chodeb a opravy sprch na 

budově TJ. Na víceúčelové hřiště u 
školky byly zakoupeny dva empairy 
a počítadla. V tělocvičně na základě 
požadavku TJ obec zrekonstruovala 
kuchyňku a z bočního vchodu byla 
dána nová gumová podlaha, za což TJ 
děkuje.
 V průběhu roku se polovinu 
pozemku fotbalového areálu podařilo 
převést na Obec Pozlovice. Funkci 
správce, která byla nově vytvořena  
v loňském roce, se nám podařilo 
sjednotit se všemi nároky jak obce, 
tak TJ, ke spokojenosti všech stran. 
Doufáme, že i sportovci a spoluobčané 
to hodnotí kladně.

 24. 11. 2007 se konalo 
přátelské posezení na 
hotelu Vega s vedoucími 
oddílů TJ a hosty, kteří 
se dobrovolně podílejí 
na chodu těchto oddílů. 
Toto setkání bylo pro 
všechny i poděkováním 

za snahu, vůli a ochotu věnovat svůj 
drahocenný volný čas nám všem. Tímto 
bychom rádi poděkovali i vedení Vegy 
za příkladnou pohostinnost.
 TJ Sokol se bude snažit i  
v příštím roce 2008 udržet a rozvíjet 
jak sportovní, tak i společenské 

aktivity v naší obci ve prospěch nás 
všech. Zveme všechny spoluobčany 
na již tradiční maškarní sportovní ples, 
tentokrát kloboukový, který se bude 
konat 9. 2. 2008. V měsíci únoru se 
uskuteční Valná hromada TJ, na které 
se mimo jiné bude i volit nový výbor 
na příští dva roky. Bylo by dobré, 
komu záleží na chodu TJ Sokol, aby 
se této Valné hromady zúčastnil a 
přispěl i svým hlasem ke zvolení svého 
kandidáta, který by měl být zárukou, 
jak dobrého hospodaření, tak udržení 
soutěží, činností a rozvoje TJ.
 Poněvadž končí rok 2007, ale 
také volební období stávajícího výboru 
TJ za předsednictví ing. Stanislava 
Juráka, chtěli bychom poděkovat 
opravdu všem, kteří se po dobu tohoto 
období podíleli jakoukoli měrou na 
tom, co se v TJ událo. Nešlo by to 
bez pomoci obce, našich sponzorů, 
dotačních příspěvků Zlínského 
kraje, fondu dětí Uherského Hradiště  
a dobrého hospodaření TJ.
 Na závěr přejeme všem 
našim členům, sponzorům, spolkům 
a sdružením v naší obci, vedení obce, 
všem spoluobčanům a příznivcům 
sportu hodně úspěchů, radostí, pohody 
a zdraví v novém roce.

 Platíte paušál za pevnou linku 
a nechcete se jí ještě zbavit? A máte 
zřízeno internetové připojení přes 
kabelovku? Tak mám pro vás radu. 
Předělejte ji na volání přes internet. 
Zbavíte se placení předražených 
paušálů, budete mít kompletní přehled 
o tom kam a za kolik voláte, budete mít 
levnější tarify pro tuzemské i zahraniční 
volání, kredit platný neomezeně dlouho 
a jiné výhody. 
 Řešení je vícero a pokud 
pomineme tzv. softwarovételefonování,
tj. z běžícího počítače na druhý počítač 
např. pomocí známého programu 
Skype, tak zřejmě nejvýhodnější 
variantou je pořídit si tzv. telefonní 
VoIP adaptér (převodník). Jedná se o 
malou krabičku, která se zapojí jedním 
kabelem do vašeho routeru a druhým 
do stávajícího pevného analogového 
telefonu. Router ZyXEL Prestige 334 
by měl být součástí vaší instalace 
internetového připojení. Je zařazen za 
modemem, obsahuje 4 LAN porty pro 
připojení dalších zařízení. V jednom 
portu je určitě počítač, v dalších 

portech také nebo jsou volné, např. 
právě pro tento IP adaptér. Počítač 
může být klidně vypnut, ale telefon 
fungovat bude. Nefunkční by byl  
v případě, že nepůjde elektrický proud 
nebo internetový signál. Nejjednodušší 
IP adaptéry začínají na ceně (podle 
prodejce) od 700,- Kč s DPH, složitější 
s více funkcemi a připojením více 
telefonů jsou dražší. Jestli nyní platíte 
paušál O2 Standard zhruba 400 Kč 
měsíčně, máte výdaj za tento adaptér 
za dva měsíce zpět.
 Kromě adaptéru si musíte 
vybrat hlavně operátora, přes kterého 
budete telefonovat. Na našem trhu jsou 
desítky operátorů, kteří si navzájem 
konkurují a nabízejí různé ceny za 
volání, dodané technické zařízení i 
odlišný způsob účtování cen. Operátor 
vám přidělí normální 9ti místné 
geografické telefonní číslo, na které se
vám každý dovolá za cenu, jako by volal 
na pevnou linku. Toto číslo můžete 
zveřejnit v telefonním seznamu. Na 
přání lze za poplatek 2-3 tisíce převést 
i vaše stávající číslo. Pokud budete 

volat na internetový telefon třeba na 
druhém konci republiky a ten bude 
mít stejného operátora, můžete volat 
zdarma neomezeně dlouho.
 Pokud nejste technicky příliš 
zdatní a chcete servis se vším všudy, 
doporučuji vybrat místního operátora, 
který poskytuje v obci Pozlovice 
internetové připojení, firmu Avonet.
Více informací naleznete na jejich 
webových stránkách. Pokud si věříte, 
že instalaci i nastavení zvládnete 
sami, budete chtít ještě výhodnější 
podmínky (levnější sazby, tarifikaci
po sekundách, získání zařízení 
zdarma výměnou za předplacení 
kreditu), zapátrejte na internetu (802.
cz, Fayn, ha-loo, NetPhone, Viphone, 
SoftPHONE, VoIPEX, Xphone a
další). U „externích“ operátorů vám 
musí technické oddělení Avonetu 
povolit číslo portu, přes který budete 
komunikovat, abyste byli  „vidět“ a 
dovolal se k vám okolní svět. Placenou 
veřejnou IP adresu k fungování VoIP 
telefonie, podle vlastních zkušeností, 
nepotřebujete.

Pevná linka - neplaťte paušál a volejte po internetu Ing. Petr Matulík
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PhDr. Josef Kolařík, CSc.O jménech z nejstarší pozlovské matriky - pokračování

Při hledání jmen z matrik najdeme 
i jiné zajímavosti, spojené s jejich 

čtením nebo vysvětlováním původu. 
V r. 1691 zemřela Anna, dcera Jana 
Zychoweho. Tenkrát se psalo -y místo 
-i, podle němčiny w = české v. Nikoho 
u nás by ani nenapadlo, že by měl číst 
Cícha (jako Zimmermann – Cimrman), 
protože jméno Zicha nebo Zich je na 
Luhačovicku značně rozšířené. Je to 
opět zkrácená, domácká podoba jména 
Zikmund,  jak se např. zkracovalo bratr 
– brach, kmotr – kmoch.     

Nebo zápis z r. 1688 Jan, syn Jury 
Matúšového (Matussowego) a 

r. 1691 Mikuláš, syn Jury 
Matúškového (Matusskowego), jinde 
zase označovaný Matoška. Je to 
různé označení jedné rodiny jako jsou 
obměnou  jména Jan rozlišena příjmení  
Janík, Janíček, Janča, Janulka, Janulík 
– Honza, Honzovič, Hanzl, Hanzal, 
Hanzlík, ale i naši sousedé Janíkovi 
– Honzovi, nebo jsou to záznamy 
o třech rodinách: Matúš, Matuška 
a Matoška? Označení domů čísly 
v prvních matrikách ještě uvedeno není, 

ale i to by nemuselo být směrodatné. 
V jednom domě mohly bydlet i dvě 
rodiny s podobným jménem, jako např. 
na počátku 20. stol. na č. 53 Kovářík 
Josef i Kolářík Josef apod. 

Všichni chybujeme, chybovali i páni 
faráři. Zvlášť když „pravopis“ 

určovaly jen zvyky, ne Akademie 
věd a ministerstvo. Takže někdy se 
psal Girzik, jindy Jirzik, někdy Anna 
Hanacka, jindy Hanaczka, někdy je 
zapsán Byl, pak Bylly, a o dva řádky 
dále Byely. Je to jeden a týž Bil nebo 
Bílý? Již v r. 1641 jsou v matrice 
i  jména Gergela (rod prý na panství 
přivedli Serenyiové z Uher, stejně jako 
cikánské – romské rodiny) a Kocúr 
(ale to nebyl předek našeho posledního 
ponocného Stefana  Koczura, ten se 
přistěhoval z Polska nebo Ukrajiny). 
V matrikách najdeme již i jména 
Martinec, Mikulec, Mikulička, Sedlář, 
Tvarůžek, Zváhala aj., ale i Macháček, 
Slovák, Poláček aj. Jiná jména 
byla patrně jen  přízvisky Spěvák 
(předzpěvák v kostele?), Pastyřík 
(obecní pastýř?), Bača, Bačák (pastýř 

ovcí?), Kramář Mikuláš, Kramářka 
Anna, Kuchařka Anna, Žebračka 
Anna,  Rektorka Mandalena, Pocedník/
Podsedník Pawel (patrně označení 
povolání, společenského postavení, 
velikosti majetku - podsedek). 

V r. 1657 je uvedena jako porodní 
bába Suralka Anna. Jistě by se 

tak ráda četla. Řada jejích potomků 
vypustila háček nad písmenem 
S. Jméno původně znělo Šúralka 
(pomalá). Je běžné, že si lidé ponechali 
podobu psanou, byla-li příjemnější 
než  vyslovená. Pan Saudek  se raději 
vyslovuje takto než Soudek, pan 
Traube je jistě přijatelnější než být 
zván Trouba atd. I tenistovi Krajíčkovi 
stačilo vynechat háček a je z něho 
Holanďan Krajicek  a Robert Holík 
se podobnou úpravou změnil na 
Američana Boby Holika.

Jména mají svá tajemství. Za ta 
nepěkná nemohou ona, ale jejich 

dřívější nositelé nebo zlomyslní 
sousedé.  A každé jméno je pro nás 
tak příjemné, jak příjemného, milého 
nositele za ním vidíme.

 
 Počátkem roku v sobotu 5. ledna 2008 vyjdou opět 
do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali 
pro ty nejpotřebnější. Koledování proběhne podle místních 
zvyklostí na Tři krále.
 Posláním charitní činnosti je pomáhat všude tam, 
kde je člověk v nouzi.
 Proto upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem budete podílet na letošním 
tříkrálovém koledování a podpoře charitního díla, které je 
nezbytné pro zlepšování podmínek lidí a utváření lepších 
mezilidských vztahů. 
Děkujeme všem, kdo se chtějí koledování zúčastnit.

Loňská sbírka posloužila lidem takto:
 50.000,- Kč podpora při financování sídla charitních               
projektů     
 55.000,- Kč podpora Charitní pečovatelské služby
 20.000,- Kč pro přímou pomoc rodinám s dětmi 
I v roce 2008 budou podporovány sociálně slabé rodiny, 
v případě Vašeho zájmu o pomoc se přihlaste o finanční 
podporu.

Římskokatolická farnost Pozlovice uspěla se svou žádostí 
o dotaci v rámci Programu Leader ČR 2007 na pořízení 
ozvučovací techniky na akce konané na veřejných 
prostranstvích.  Farnost zakoupila ozvučovací techniku v 
hodnotě 105.540,- Kč s dotací ve výši 72.000,- Kč, tj. 69 %. 
dotace.

Tříkrálová
sbírka
2008
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Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Vítáme mezi námi nové „občánky“

Matyáš Maňas                      Leoše Janáčka 300
Bohumil Koudelka                      Leoše Janáčka 165
Marek Bartošek                             Za potokem 82 

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2008
    
Belha Karel Nivy 229 70 let
Žmolíková Božena Hlavní 125 70 let
Malaník Jaromír K Přehradě 38 80 let
Zábojníková Jarmila Pod Větrníkem 93 80 let
Bernátek Josef Leoše Janáčka 123 82 let
Vítková Josefa Pozlovice 108 83 let
Coufalíková Anežka Hlavní 214 84 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky

Martina Strážnická a Vlastimil Martinec        Pozlovice 178
Vladěna Kotašková a Václav Martinec                           Nivy II. 258

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Naše řady opustili

Stanislav Martinec Pozlovice 247 58 let
Zdeňka Mačáková Leoše Janáčka 235 58 let
Božena Guryčová Leoše Janáčka 236       86 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.
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●  25. prosince
  Živý betlém ve farní zahradě
○  29. prosince
  vystoupení Pěveckého sboru L. Janáčka
  v kostele sv. Martina při mši svaté
●  5. ledna
  Tříkrálová sbírka
○  6. ledna
  koncert žáků LŠU v kostele sv. Martina
  po mši sv. v 10.00 hod.
●  12. ledna
  Nohejbalový turnaj TJ Sokol Pozlovice  
○  19. ledna
  Hasičský ples
●  1. února
  Školní ples
○  2. února
  Fašanky
●  3. února
  Dětský karneval
○  9. února
  Sportovní maškarní ples – kloboukový
●  14. - 15. března
  4. košt slivovice

Kulturní akce Pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

Pondělí 24.12. Štědrý den 15.30 - pro děti
24.00 - Půlnoční mše sv.

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

Středa 26.12. sv. Štěpán 8.00 10.00
Čtvrtek 27.12. sv. Jan Evangelista 16.00 - žehnání vína
Pátek 28.12. sv. Mláďátek,  mučedníků 16.00

Sobota 29.12. 16.00 - vyst. Pěvecký  sbor L. Janáčka 

Neděle 30.12. Svátek sv. Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 8.00 10.00

Pondělí 31.12. sv. Silvestra
17.30 - poděkování za uplynulý 
rok, s prosbou o Boží ochranu 

do nového roku 2008

Úterý 1. 1. Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 8.00 10.00

Požehnané prožití svátků Božího narození 
a láskyplnou ochranu Svaté Rodiny v nastávajícím roce 2008 

přejí a vyprošují P. ThDr.  Hubert Wójcik a P. Ing. Radek Maláč

Zlínský kraj udělil dotaci 
ve výši 100 tis. Kč na 
rekonstrukci střechy kulturní 
památky vily Niva č. 116 
v ulici Antonína Václavíka.

Krásné a hlavně pohodové 
Vánoční svátky v okruhu svých 
nejbližších, pevné zdraví, které 
je nejvzácnější, horu lásky, která 

je důležitá a moře spokojenosti po celý rok 
přeje ČSŽ Pozlovice.


