
Přilítlo jaro z daleka
a všude plno touhy,

vše tlačilo se k slunci ven,
že snilo sen tak dlouhý.

Vylítly z hnízda pěnkavy
a drobné děti z chýše,

a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůni dýše.

Z větví se lístek tlačí ven
a ptáčkům z hrdla hlásky

a v ňadrech v srdci mlaďounkém
tam klíčí poupě lásky.

Vítězslav Hálek
Přilítlo jaro
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Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Rozšíření sběru plastů

Vážení občané,
čtvrtletí, ve kterém měla panovat 
v našem kraji zima, je za námi. Již 
podruhé nám byl odepřen pohled 
na spící, zasněženou krajinu, která je 
symbolem klidu, zvolnění životního 
rytmu, čistoty. Již podruhé naší 
přírodě nebylo dopřáno odpočinku a 
nám požitku z vycházky po jiskřivém 
křupajícím sněhu. Sněhová peřina 
nepřikryla trávu, kterou jsme nestihli 
na mnohých pozemcích posekat, a 
tak jsme mnohdy svědky neutěšených 
pohledů. Údržba krajiny začíná být stále 
větším problémem. Někdo z pouhého 
nezájmu o svůj majetek, mnozí zejména 
z ekonomických důvodů likvidaci trávy 
neřeší. Obecní úřad i odbor životního 
prostředí v Luhačovicích mají možnost 
vlastníky postihovat pokutami, ale 
nevidím tuto cestu jako vhodné 
řešení. Dovoluji si proto apelovat na 
Vás, vlastníky pozemků, abyste ke své 
povinnosti přistoupili zodpovědně 
a tím přispěli ke zkrášlení prostředí, 
ve kterém žijeme. Zkuste i kritickým 
okem pohlédnout na nejbližší okolí 
svých domů. Skladujeme tam opravdu 
věci potřebné? Život na vesnici se 
neobejde bez hospodářského zázemí, 
ale i to lze mít kultivované. Určitě jste 
četli, že staré neupotřebitelné věci v 
naší blízkosti brání proudění pozitivní 
energie, tolik důležité pro naše 
zdraví a životní sílu. Nemám tím na 
mysli památeční skvosty a historické 
předměty, ale vraky, zbytky stavebních 

sutí atd. Proto zkusme udělat důkladný 
jarní úklid a sami na sobě můžeme pak 
zkoumat blahodárné účinky! V řadě 
obcí je obnovována nebo zahajována 
činnost okrašlovacích spolků, které 
usilují o všestranné zkrášlování místa 
svého působení. Nenajde se i u nás 
skupina zájemců o tuto činnost? Pokud 
ano, ozvěte se a na obecním úřadě Vám 
poradíme.
 Kromě úvah nad krásou našeho 
okolí v těchto měsících intenzivně 
pracujeme na přípravě stavebních akcí. 
V únoru byla dokončena projektová 
dokumentace na úpravy mateřské školy 
s cílem uspořit energie - výměna oken, 
zateplení obvodového pláště a střechy, 
rekonstrukce otopného systému včetně 
regulace a solárního ohřevu vody, 
projekt obdobných úprav v základní 
škole bude dokončen v polovině dubna. 
S partnerským Městem Rajecké Teplice 
a Energetickou agenturou Zlínského 
kraje jednáme o přípravě žádosti o 
dotaci na realizaci těchto úprav z 
operačního programu přeshraniční 
spolupráce ČR - SR. 
 Zlínským krajem nebyla 
schválena dotace ve výši 1 mil. Kč z 
celkových nákladů ve výši 2,4 mil. Kč 
na rekonstrukci soc. zařízení základní 
školy. Prověřujeme další možnosti 
financování z ROP a MMR ČR,
avšak podle dostupných informací by 
prostředky byly uvolněny až koncem 
roku. Prozatím není rozhodnuto o 
zahájení rekonstrukce soc. zařízení 

v ZŠ v letošním roce. Na posledním 
jednání rady bylo doporučeno zahájení 
akce za předpokladu, že bude zajištěno 
financováním min. 50 % z dotací.
 S Povodím Moravy s.p. 
spolupracujeme na přípravě 
dokumentace na dokončení okruhu 
kolem přehrady. Cílem je do sezóny 
tuto akci zrealizovat a umožnit tak 
využití okolí přehrady pro in-line 
bruslení a další sportovní vyžití. 
Na přehradě bude rušno i koncem 
prázdnin, kdy bude Povodí Moravy 
s.p. provádět rekonstrukci opěrné zdi 
vedle bezpečnostního přepadu. 
 V současné době jste 
svědky probíhajících prací na stavbě 
chodníku. Státním fondem dopravní 
infrastruktury byla na letošní rok 
potvrzena částka ve výši 3 444 tis. Kč 
a podle harmonogramu prací bude 
chodník hotov v polovině května. 
Mrskáči mohou využít úsek v délce  
1 192 m od začátku obce po křižovatku 
ul. Hlavní a Dražka, rekonstrukce 
posledních 341 m chodníku bude po 
dohodě s firmou Strabag zahájena po
Velikonocích. 
 Vážení občané, přeji Vám 
krásné prožití velikonočních svátků, 
hodně energie k realizaci Vašich 
životních plánů v naší krásné obci. 
V příštím občasníku Vám už možná 
budu moci popřát všechno dobré 
jako občanům městyse - žádost o 
znovuudělení titulu byla předsedovi 
parlamentu ČR odeslána. 

 Dojednali jsme s naší svozovou firmou odpadů, TS
Zlín, další možnost třídění plastových odpadů do žlutých pytlů.  
K  PET  lahvím   můžete od nynějška  přidat také: fólie  
z polyetylénu a polypropylénu (PE a PP), duté obaly pouze potravinářské 
a drogistické (kečup, šampony, aviváže, plastové tuby apod.).  
Z kapacitních a ekonomických důvodů TS Zlín netřídí a z toho důvodu 
do pytlů nevhazujte: kelímky od jogurtů (6 druhů materiálu), vaničky 
od másla, sádla, Ramy. Tyto obaly i nadále musíte odkládat do popelnic. 
Objemné plastové výrobky (např. židle, boby, polystyrén apod.) budou  
i nadále patřit do velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře. 
 Obaly po vyprázdnění vypláchněte a pro zmenšení objemu 
se je pokuste zmáčknout a uzavřít. Do pytlů rozhodně nepatří plasty 
znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, 
linolea a jiné výrobky z PVC.  
 Co se s vytříděnými plasty dále děje? Ze směsi plastů se na 
třídící lince v TS Zlín ručně vybírají PET lahve, fólie, potravinářské a 
drogistické duté obaly, které se třídí podle barev, slisují se do balíků a 
následně expedují k dalšímu využití.
 Následující tabulka obsahuje seznam plastových obalů  
s jejich označením podle druhů a s tím, které se do žlutých pytlů   
mohou vhazovat:       

Václav Sedlář
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Bc. Bronislava CoufalíkováZe starých kronik

 Zákon z r. 1920 uložil každé 
obci povinnost vést pamětní knihu 
– kroniku a zřídit za tímto účelem 
zvláštní komisi. Obecní zastupitelstvo 
dne 15. 8. 1924 ustanovilo kronikářem 
Františka Vanka, řídícího učitele obecní 
školy v Pozlovicích a zvláštní komisi 
ve složení František Valerián – stolář, 
Josef Gaisler – rolnický syn a Alois 
Coufalík (č. 13) – rolník. František 
Vank se tohoto úkol ujal a založil 
pamětní knihu městyse Pozlovice, aby 
v ní cituji: „uložil našim potomkům 
nejen události současné, ale i dějiny 
dávné minulosti, pokud uchovány jsou 
jednak v různých archivech a zápisech, 
jednak tradicí místních občanů, by v 
nich čerpali sílu k životnímu boji.“ 
 František Vank se narodil 1. 9. 
1878 ve Skotnici u Příbora. V r. 1921 
o b d r ž e l 
m í s t o 
ř í d í c í h o 
učitele na 
t r o j t ř í d n í 
škole v 
Pozlovicích, 
která byla  
v r. 1924  
r o z š í ř e n a 
na školu 
čtyřtřídní. 
Zemřel 20. 1. 1971 ve věku 92 let.
 Vybrala jsem z této kroniky 
události, které byly zaznamenané v r. 
1928, tj. před 80 lety. Jsou zaměřeny na 
oblast zemědělství, které bylo hlavním 

zdrojem obživy našich předků:
 Zima byla velmi tuhá a ještě v 
březnu si živnostníci (hostinští a 
řezníci) doplňovali zásoby ledu.
 19. dubna napadlo 30 cm sněhu.
 Jařiny se rozsévaly až v druhé 
polovině dubna, kdežto pravidelně se 
tyto práce vykonávaly koncem února 
nebo začátkem března.
 Brambory se zaorávaly až v květnu, 
kdežto jindy je zaorávali začátkem 
dubna.
 Celý květen byl deštivý s častými 
nočními mrazy.
 Ovocné stromy pučely až v druhé 
polovině května.
 Poslední mrazík se dostavil 6. 
června a nadělal mnoho škody - 
měkké ovocné plody zvlášť trnky úplně 
zmrzly a opadávaly. Bramborová nať, 
která pro pozdní sadbu sotva ze země 
vykukovala, do rána mrazem zčernala. 
Nebude letos ovoce vůbec, nebude se 
na podzim sušit, vařit ani pálit. Ovoce 
skýtá našemu zemědělci hojnou tržbu. 
Výtěžkem za ovoce uhradí zdejší 
rolník všechny daně, šatstvo a jiné 
povinnosti. A letos bude nucen je 
hradit výpůjčkami.
 Po chladném a deštivém jaru přišla 
začátkem července parna trvající do 
konce srpna. Po celou tuto dobu vůbec 
nepršelo, takže půda byla tak vyprahlá, 
že vznikly pukliny až 20 cm široké. 
Nebýt hojné první senoseče byla by 
nouze o píci.
 Sklizeň bramb. byla podprůměrná.

 Cena selat klesla z 200,- Kč na  
50,- Kč.
 Zato sklizeň obilí byla nadprůměrná. 
Již mnoho let nebyl výmlat tak 
vydatný.
 Aby se zvelebil chov dobytku, jeden 
z hlavních zdrojů příjmu ve zdejším 
kraji, zakoupila obec dva čistokrevné 
plemenné býky, které dala na chov p. 
Františku Martincovi č. 10. Ustanovená 
komise vybírala od chovatelů dobytka 
na každou krávu 13,- Kč pololetně. 
Tento poplatek se odváděl chovateli 
býků.
 Místní družstvo singularistů 
podalo 22. února 1928 památkovému 
úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně 
prostřednictvím okresní politické 
správy v Uherském Brodě žádost o 
povolení vykácení 2 mír lesa zvaném 
„Na hradě“. V dubnu přijel profesor 
dr. Nábělek, který označil několik 
stromů na holých skaliskách, které se z 
bezpečnostních důvodů nesmí porazit 
a starý dub na severním svahu bývalého 
hradního valu jako památkovou 
vzácnost. Poté dostalo singulární 
družstvo povolení k vykácení 1 ½ míry 
s podmínkou, že les bude nejpozději na 
jaře 1929 opět vysazen a že označené 
stromy a starý buk se neskácí. Ze 
skáceného dřeva se nadělalo 140 dílů 
- na každý připadl 1 ¾ m³ dřeva mimo 
haluzí. Památkový buk měl ve výšce  
1 m od země 241 cm v obvodu.

Ing. Eva KristováPoslední v obci

 Často chodím ulicí Za Potokem. Vždycky se skoro 
se smutkem dívám přes potok na Hanákovu usedlost 
(č.15). Uvědomuji si, že je to poslední hospodářský celek 
– obytný dům, stodola, chlévy, který je nedotknutý nějakou 
přestavbou. Je takový, jakých bylo v obci ještě před šedesáti 
lety plno. Zůstal nedotčený, je dlouho neobydlený a je 

zchátralý. Dovedu si představit, jak by vypadal po opravě. 
Viděla jsem v televizi v pořadech Náš venkov a Folklorní 
magazín mnoho krásně opravených starých domů, které 
patří obci, slouží jako malé muzeum ukazující jak se dříve 
žilo a v mnoha případech jsou využívány jako zkušebny 
různých pěveckých sborů nebo pro schůzování spolků 

a sdružení. Opravy těchto objektů byly 
záležitostí obce, ale nápad vzešel většinou od 
skupiny občanů a tato skupina se zúčastnila 
přípravných i ostatních prací. Nenašla by se v 
naší obci parta odvážných a šikovných, kteří 
by pomohli připojit k soše Sv. Jana a za ní 
stojící sýpce starou ale opravenou usedlost? 
Byl by to krásný celek v samotném centru 
obce. Vím, že obecní zastupitelstvo má dost 
starostí a práce a že se v obecním rozpočtu 
nenajdou peníze na takovou akci. Ale snad 
by se opět daly sehnat peníze z příslušných 
evropských fondů nebo z kraje či od státu.
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Velikonoční zamyšlení

Milí čtenáři,
prožíváme velikonoční svátky. Přiznám 
se, že jsem jim dlouho nerozuměl. 
Vánoce – to ještě chápu. Oslavujeme 
narozeniny někoho významného. 
Ale proč jeho smrt? Před časem jsem 
objevil jeden nádherný příběh, který to 
velmi výstižně vysvětluje: MOST 
 Byl jednou jeden velký otočný 
most, který se klenul přes velikou 
řeku. Většinu dne byl otočený tak, že 
spočíval podél břehů řeky a dovoloval 
lodím proplouvat volně po obou jeho 
stranách. Ale v určité denní době 
přijížděl k řece vlak a potom se most 
otočil napříč přes řeku, aby vlak mohl 
přejet.
 V malé budce na břehu řeky 
seděl operátor, který ovládal natáčení 
mostu a jeho zajištění západkami, když 
měl projíždět vlak. Jednoho večera 
čekal na poslední vlak, hleděl do dálky 
snášejícím se soumrakem, až zahlédl 
světla lokomotivy. Vykročil k ovládání 
a čekal, až vlak bude v předepsané 
vzdálenosti, kdy měl mostem otočit. 
Otočil mostem do příčné pozice, ale ke 
své hrůze shledal, že jištění nefunguje. 
Jestliže však most nebude ve své poloze 
západkami zajištěn, znamená to, že 
až na něj vjede vlak, zhoupne se sem 
a tam na obou koncích a tím způsobí 
vykolejení vlaku a jeho pád do řeky. A 

byl to osobní vlak plný cestujících!
 Nechal tedy most nastavený 
napříč a utíkal po něm na druhou stranu 
řeky, kde byla páka, jíž mohl západky 
ovládat ručně. Už slyšel dunění vlaku, 
a tak se pověsil na páku celou svou 
vahou, aby most zajistil. Na síle tohoto 
muže záviselo mnoho životů.

 Náhle však zaslechl ze strany 
od řídící budky hlas, při němž mu 
tuhla krev v žilách: „Tatínku, kde jsi?“ 
Jeho čtyřletý synek přecházel most 
a hledal ho. Nejdřív chtěl na synka 

zakřičet: „Uteč, uteč!“ Ale vlak byl 
příliš blízko. Ty slabé nožky by nikdy 
most včas nepřeběhly. Muž už málem 
pouštěl páku, aby vyběhl, popadl syna 
a odnesl ho do bezpečí, ale uvědomil si, 
že už by se nestačil vrátit zpátky k páce. 
Buď zahynou lidé ve vlaku nebo jeho 
syn.
 Rozhodl se v okamžiku. Vlak 
prosvištěl svou cestou a nikdo v něm 
si nebyl vědom slabého, rozdrceného 
tělíčka, které se nemilosrdně zřítilo do 
řeky pod nárazem vlaku. A už vůbec 
nevěděli o nešťastném vzlykajícím 
muži, který stále ještě visel na jistící 
páce, dlouho potom, co vlak zmizel v 
dálce. Neviděli jej kráčet domů, pomalu 
jako nikdy předtím, aby své ženě řekl, 
jak obětoval svého vlastního syna...
 Operátorem v tomto příběhu 
je Bůh Otec, který obětoval svého 
jediného Syna, aby zachránil lidi 
ve vlaku – tj. celé lidstvo. Jedním 
břehem řeky je tento svět, druhým 
věčnost – nebe. Bez mostu – Kristova 
kříže – by se tam nikdo neměl šanci 
dostat. Díky Ježíšově smrti tu možnost 
máme. Není to důvod pro velikou 
vděčnost? Pro poděkování a oslavu 
této události? A právě z toho důvodu 
je každoroční slavení Velikonoc.  
 Přeji nám všem, abychom je 
prožili v pokoji a radosti.

P. Ing. Radek Maláč, kaplan

 Dne 1. dubna 2008 oslaví významné životní 
jubileum 50. narozeniny náš rodák – P. ThDr. Ing. Lukáš
Evžen Martinec, OSA – Starobrněnský augustiniánský 
opat. 
 Dětství i období dospívání prožil v Pozlovicích. 
Během studia ZDŠ v Luhačovicích mu byl příkladem P. 
Vladimír Tomeček, SJ - tehdejší kaplan v Luhačovicích. 
Střední průmyslovou školu stavební vystudoval ve Zlíně a v 
r. 1982 promoval na VUT - Fakultě stavební v Brně. 
 Vzhledem k tomu, že v rámci kulturního boje 
proti církvi nemohl studovat teologii oficiálně na tehdejší
teologické fakultě, studoval ji neveřejně. Jeho profesory byli 
Dr. Zvěřina, Dr. Mádr, Dr. Tobola a další, kteří kvůli svým 
jasným postojům proti komunistickému režimu nemohli 

působit veřejně.
 Na kněze byl P. Martinec vysvěcen 3. října 1988 
v Djakovu v bývalé Jugoslávii. V lednu 1990 začal působit 
v kněžské službě ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm a 
Hutisko - Solanec. Vstoupil do řeholního řádu augustiniánů 
a 21. dubna 1992 přijal na Starém Brně věčné řádové sliby. 
Generálem řádu byl povolán do Říma ke studiu na věhlasné 
Papežské univerzitě Gregoriáně a v r. 1996 toto studium 
ukončil. Od září 1995 působí ve farnosti Staré Brno. 6. června 
1997 byl v Římě jmenován Starobrněnským opatem.
 Milý Otče Opate, přejeme Vám jménem Vaší rodné 
obce pevné zdraví, hojnost darů Ducha svatého a soulad s 
Vaším osobním heslem „Ať ve Vašem srdci vládne Kristův 
pokoj“.

Blahopřání významnému rodákovi
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Tomáš Martinec, velitelSbor dobrovolných hasičů informuje

 Rok se s rokem sešel a  
s ním se opět rozjela tradiční plesová 
sezóna. Jak se stalo již tradicí, první 
ples v Pozlovicích  si vzali na starost 
místní hasiči. Hasičský ples, v pořadí 
osmnáctý, v doprovodu skupiny 
Melody Boys opět nezklamal, co se 
návštěvnosti týká. Bohatá tombola, 
doprovodný program i s mini módní 
přehlídkou hasičského vybavení a 
zkrátka atraktivita celé akce přispěla 
k tomu, že se sál obecního úřadu 
zaplnil do posledního místa. I díky 
letošní velmi krátké plesové sezóně 
se mohli občané během čtrnácti dní 
znovu setkat se členy sboru, a to  
2. února v ulicích obce při fašankovém 
průvodu. Skupina klaunů, balerín 
a dalších komediantů pod vedením 
svého principála nenechala nikoho na 
pochybách, že letošní rok se nese ve 
znamení cirkusu.
 Další větší akce sboru se 
konala 8. března, kdy byl proveden 
opět po roce sběr kovového odpadu, 
tzv. železná sobota. Část členské 
základny zůstala na hasičské zbrojnici, 
kde se pustila do velkého jarního 

úklidu celého objektu. 
 Pod vedením p. Záhorovského 
se rozeběhl hasičský kroužek. Naši 
nejmladší budoucí členové se schází 
každé pondělí odpoledne na hasičské 
zbrojnici popř. v tělocvičně. Také už 
mají za sebou exkurzi na stanici HZS 
Luhačovice, kde jim byla ukázána 
technika a vybavení naší nejbližší 
profesionální jednotky. 
 Co se týká zásahové 
jednotky, tak poslední zásah provedla 
4. prosince v 0:40 hod. na požár 
domu do obce Horní Lhota – osada 
Homola, způsobený špatnou izolací 
stěny za krbem. V tomto klidném 
období většina jednotky absolvovala 

pravidelné zdravotní prohlídky a 
školení. Když meteorologové hlásili 
na přelomu měsíců února a března 
příchod vichřice Emma, jednotka 
byla připravena okamžitě vyjet na 
pomoc s likvidací následků přírodního 
živlu. V naší obci naštěstí k žádné 
události nedošlo a nebylo potřeba 
zásahu hasičů. Nicméně hasiči jsou 
stále připraveni kdykoliv pomoci při 
jakékoliv mimořádné události.
 Závěrem bych jako každý 
rok znovu apeloval na opatrnost při 
jarních úklidech, spojených s pálením 
rostlinných zbytků a větví a upozornil 
na zákaz plošného vypalování trávy.

Martina Matulíková,  pracovnice odd. CD MěÚ LuhačoviceCestování po Evropě

 Často se setkávám s dotazy, 
proč a jaké cestovní doklady musí 
mít člověk, který cestuje do zahraničí, 
když naše republika je v „Schengenu“. 
Pokusím se Vám na tyto dotazy 
odpovědět.

Co je to Schengen
Schengenský prostor, zkráceně 
„Schengen“,  je to označení pro 
území, v jehož rámci nejsou na 
společných hranicích vykonávány 
hraniční kontroly. Od 21. prosince 
2007 byly i v České republice 
zrušeny hraniční kontroly na 
hranicích se sousedními státy.    
 Vstupem do Schengenu se 
nic nemění na povinnosti prokázat se 
v případě potřeby platným cestovním 
dokladem. Při překračování hranic 
proto musíte i nadále mít s sebou 
platný občanský průkaz (nový typ OP, 
tzn. zelená kartička s  naskenovanou 
fotografií, strojově čitelnou zónou)
nebo cestovní pas. Všechny cestovní 
pasy jsou platné po dobu v nich 
uvedenou.

Cestování s dětmi
Povinnost cestovat s platným dokladem 
totožnosti se vztahuje rovněž na děti 
mladší 15 let. Tato podmínka nemusí 

být splněna pouze v případě, že je dítě 
zapsáno v cestovním dokladu rodiče, 
který ho na cestě doprovází. Od 
01.03.2008 je opět v ČR možné nechat 
zapsat dítě mladší 10 let do platného 
cestovního dokladu rodiče či provést 
úpravu již zapsaných údajů.
 I když je možné nechat 
zapsat dítě i do občanského průkazu 
rodiče, z praktických 
důvodů a kvůli možným 
komplikacím při 
cestování v jiných státech 
se to nedoporučuje.
 Při vydání 
prvního cestovního pasu 
občanovi mladšímu 15 
let je nutno předložit 
„Osvědčení o státním 
občanství ČR“, rodný list dítěte, 
oddací list rodičů, OP rodiče. Žádost o 
„Osvědčení o státním občanství ČR“ si 
můžete podat:
 na Krajském úřadě ve Zlíně, třída T. 
Bati 21, 9. etáž ( na počkání vyhotoví 
v pondělí a středu od 7.30 do 16.30 
hod.)
 na matrice MěÚ Luhačovice (doba 
k vyřízení 30 dnů)
 K žádosti o vydání Osvědčení o 

státním občanství ČR je třeba předložit: 
rodný list dítěte, rodné listy obou 
rodičů (případně jejich oddací list), 
občanský průkaz. Správní poplatek za 
vydání osvědčení činí 100,-Kč. Za dítě 
podává žádost jeho zákonný zástupce.
Na MěÚ Luhačovice, oddělení 
cestovních dokladů, si můžete zažádat 
o vydání cestovního pasu pro občana do 

15 let, s lhůtou pro vydání 
cestovního dokladu do 30 
dnů, na dobu platnosti 5 
let, správní poplatek činí 
100,- Kč, bez fotografie.
Při vydání pasu ve 
zkrácené lhůtě - do 15 
dnů pro občany  do 15 
let, činí správní poplatek 
1.000,- Kč a doklad platí 

pouze 6 měsíců. K žádosti přiložíte 2 
ks fotografie.
 Pokud chcete umožnit Vašemu 
dítěti do 15 let vycestovat se zájezdem 
Junáku či oddílem TJ Sokol bez Vašeho 
doprovodu, doporučujeme Vám 
obstarat mu v dostatečném předstihu 
cestovní pas. 

 
Přeji Vám bezproblémové  

celoroční cestování.
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Pořadí po základní části  
regionálního přeboru Zlín Záp. + = body V Skóre

1. ŠK SK Zlín G 6 5 0 15 22 23
2. ŠK Zlinterm 6 3 2 11 11 17
3. TJ Sokol Pozlovice 6 3 1 10 10 13
4. ŠO Brumov-Bylnice B 6 1 4 7 7 15
5. SK Horní Lhota 6 1 3 6 5 13
6. TJ Napajedla C 6 1 2 5 8 13
7. ŠK SK Zlín F 6 0 2 2 6 9

Roman HlavičkaŠachový klub TJ Sokol Pozlovice  - sezóna 2007/2008

 Nový ročník zlínského 
regionálního přeboru 07/08 naše 
šachové družstvo zahájilo třemi 
výhrami v řadě. Nejprve jsme 
porazili  celek ze  Zlína – Malenovic  
ŠK Zlínterm, potom následovala 
„povinná“ výhra nad týmem Zlína  „F“ 
a ve třetím kole se nám podařilo ve 
značně kombinované sestavě  porazit 
rezervu Napajedel.  Definitivně se náš
celek zařadil mezi velké favority na 
čelo tabulky v šachovém regionálním 
přeboru okresu Zlín.  O první místo 
jsme se dělili s ambiciózním týmem  
Zlína „G“, kde hrají zkušení  šachisté, 
kteří  pravidelně nastupují i ve vyšších 
soutěžích.  Ve čtvrtém kole však 
nečekaně prohráváme v Brumově 
a v pátém kole se nám podaří až na 
poslední chvíli zachránit remízu s 
Horní Lhotou. V šestém kole se hrál 
zápas o první  místo  základní části. 
Po celkem vyrovnaném průběhu jsme 
neudrželi dobře rozehrané partie a 
prohráváme zatím nejvýraznějším 
rozdílem. Jelikož se regionální přebor 

hraje s lichým počtem účastníků, tak v 
posledním kole máme volno, a proto 
nás z druhé příčky o jeden bod sesadili 
šachisté  ŠK Zlíntermu Zlín.  
 Po základní části následují  
boje v play-off. Konečný vítěz 
postoupí do krajského přeboru.  První 
kolo play-off nám přisoudilo celek 
brumovského béčka, se kterým jsme 
v základní části  jednoznačně prohráli.  
Zápas byl hodně dramatický a i přesto, 
že se nám nedostavil jeden hráč, tudíž 
už od začátku náš tým prohrával 
0:1, se nám podařil „malý zázrak“ a 
celek  Brumova jsme vyřadili, a tak 
postoupili do semifinále. V semifinále
jsme se utkali s týmem ŠK Zlínterm, 
se kterým jsme prohráli 2:3.  
 Soutěž družstev v regionálním 
(okresním) přeboru se hraje na pěti 
šachovnicích a bodování je stejné jako 
ve fotbale, v hokeji atd. (výhra 3 body 
a remíza 1 bod). Za náš tým v sezóně 
2007/2008 nastoupilo celkem 7 hráčů. 
Kapitán Adam Tkáč si vedl na první 
šachovnici skvěle a jeho body měly 

pro družstvo  
v e l k ý 
v ý z n a m . 
V e l m i 
p ř í j e m n ě 
p ř e k v a p i l 
na druhé 
šachovnici 
M a r t i n 
T k á č , 
hlavně se 
cení jeho 
k l í č o v á 

výhra ve 
č tv r tfiná le
p l a y - o f f , 

tato výhra nás v podstatě posunula do 
dalších bojů o krajský přebor. René 
Lekeš a Roman Hlavička odvedli 
dobrou práci a jejich body pomohly 
našemu družstvu k udržení stabilního 
výkonu. Velmi dobré výkony podával 
i Ing. Jaromír Roubalík a pan Josef 
Hrabal. Jeden zápas odehrál i pan 
Jindřich Martinec. 
 Na konci listopadu jsme 
pořádali již tradiční šachový turnaj. 
Turnaje se zúčastnily více než dvě 
desítky šachistů z širokého okolí a byl 
na naše poměry velmi silně obsazen.  
Zvítězil hráč prvoligového klubu 
Staré Město  a zároveň amatérský 
Mistr Evropy  Petr Kapusta. Turnaj 
proběhl  ke spokojenosti všech, za což 
se zasloužili především Adam a Martin 
Tkáčovi. 
 Rádi bychom náš šachový 
klub zachovali a posunuli někam 
dál. Zázemí máme perfektní, ale 
postrádáme hráčskou základnu.  
Našim cílem je někdy v budoucnosti 
hrát krajský přebor, ale to bychom 
potřebovali alespoň o pět či šest hráčů 
navíc. Zveme všechny, kteří by se chtěli 
stát členy našeho šachového klubu. 
Scházíme se v pondělí od 18:00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ. Uvažujeme 
také o individuální práci s mládeží, ale 
tato jednání  jsou zatím na počátku. 
 V neposlední řadě bych 
chtěl moc poděkovat panu Františku 
Matulíkovi, který náš klub založil a 
také nás v letošní sezóně podporoval 
vzhledem k své nemoci už jen jako 
divák. Velmi si jeho práce a přístupu 
vážíme a přejeme mu hodně zdraví, 
elánu a vitality do dalších let.

+ - vyhrané zápasy
= - nerozhodné zápasy 
V - vítězné partie

Body - vítězný zápas = 3 b. 
  nerozhodný   = 1 b.
Skóre - body z partií celkem

 
 
 

BŘEZEN 
 

Na svatého Řehoře,  
čáp letí přes moře,  
žába hubu otevře, 

ledy plují do moře,  
líný sedlák, který neoře.

 
Josef s Marií zimu zabijí.  

(19. a 25. března)
 

Březnové slunce  
má krátké ruce.

 
Hřímání v březnu,  

sněhy v květnu.

DUBEN 

Duben chladný a deštivý, 
úroda nás navštíví. 

Hodně-li v dubnu vítr duje, 
stodola se naplňuje. 

 
Když se ozve v dubnu hrom, 
chyť si kámen nebo strom. 

Na svatého Jiří vylézají hadi 
a štíři. (24. dubna) 

Do svatého Jiří tráva neroste, 
kdyby ji kleštěmi trhal,  
a po svatém Jiří roste,  

kdyby ji palicí zatloukal.

KVĚTEN
 

Když se v máji blýská,  
to si sedlák výská. 

Máj – vyženeme kozy v háj. 

Studený máj – v stodole ráj. 

Májová vlažička – naroste 
travička, májový deštíček 

– poroste chlebíček.

 
 
 
 
 
 

ČERVEN 

Chladný květen,  
červen vlažný - je pro sýpky, 

sudy blažný. 
 

Když v červnu severní větry 
vějí, tu se bouřky opozdí. 

 
V červnu deštivo a chladno 

způsobí rok neúrodný 
snadno. 

 
Často-li se v červnu hrom 
ozývá, kalné léto potom 

přicházívá. 
 

Červen stálý, prosinec 
dokonalý.

Pranostiky
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Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2008

KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD

15 23. 3. A Hřivinův Újezd - POZLOVICE 15:00 14:45
16 30. 3. A POZLOVICE - Kašava 16:00 ---

13
6. 4. Ž Rokytnice - POZLOVICE 10:00 9:00

5. 4.
D Louky - POZLOVICE 13:00 12:00

17 A Veselá - POZLOVICE 16:00 14:45

14
13. 4.

Ž POZLOVICE - Brumov “B” 10:00
---D POZLOVICE - SK Vizovice 14:00

18 A POZLOVICE - Bratřejov 16:30

15
20. 4. Ž Drnovice - POZLOVICE 10:15 9:00

19. 4.
D Tečovice - POZLOVICE 14:00 12:45

19 A Příluky “B” - POZLOVICE 16:30 15:15

16
27. 4.

Ž volno ---
---D POZLOVICE - Bratřejov 14:00

20 A POZLOVICE - Biskupice 16:30

17 4. 5.
Ž Smolina - POZLOVICE 10:00 8:45
D Nedašov - POZLOVICE 13:30 12:15

21 3. 5. A Lukov “B” - POZLOVICE 16:30 15:15

18
11. 5.

Ž POZLOVICE - Sehradice 10:00
---D POZLOVICE - Nedašova Lhota 14:00

22 A POZLOVICE - Lužkovice “B” 16:30

19
18. 5.

Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:00 8:45
D Návojná - POZLOVICE 10:00 8:45

23 A Neubuz - POZLOVICE 16:30 15:15

20
25. 5.

Ž POZLOVICE - Biskupice 10:00
---D POZLOVICE - Příluky 14:00

24 A POZLOVICE - Jasenná 16:30

21
1. 6.

Ž volno --- ----
D Mysločovice - POZLOVICE 16:30 15:15

25 A Lípa - POZLOVICE 10:00 8:45

22
8. 6.

Ž POZLOVICE - Vysoké Pole 10:00
---D POZLOVICE - Fryšták 14:00

26 A POZLOVICE - Štípa 16:30

12
15. 6.

Ž POZLOVICE - Poteč 10:00
---

D POZLOVICE - Kostelec 14:00
14 A Zádveřice - POZLOVICE 16:30 15:15

Žáci - okresní přebor skupiny „C“            Dorost - okresní přebor        Muži - okresní soutěž III. tř. sk. „B“

4. ročník přehlídky a degustace slivovice z Luhačovského Zálesí  &  2. ročník přehlídky a ochutnávky medu / 8. 3. 2008 /

slivovice
1. Ladislav Mikulec
2. Otakar Struška

3. Andrea Koudelková
světlý med

1. Zdeněk Zábojník
2. Pavel Štěpánů

3. Leoš Ochodnický
tmavý med

1. Alois Mališka
2. Pavel Žmolík

3. Oldřich Matulík
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Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Sňatky
 
Romana Jochová a Michal Kubáček        Nivy II. 269

 
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

 
 

Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2008 
    
Josef Blahoš Za Potokem 8 90 let 
Marie Krajčová Podhradská 105 88 let 
Jaroslav Běhal Leoše Janáčka 120 85 let 
Anastázie Hrubošová Nivy 222 85 let 
Anna Bárková Hlavní 40 85 let 
Vincenc Hála Leoše Janáčka 159 85 let 
Marie Martincová Hlavní 230 80 let 
Marie Sedlářová Podhradská 37 75 let 
Jana Valášková Nivy 228 75 let 
Alois Kolář Podhradská 233 75 let 
Antonie Mikulčíková Leoše Janáčka 147 75 let 
Alois Vávra Nivy II. 285 70 let 

             
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové „občánky“ 
 

Magdaléna Mikešová                          Ludkovická 372 
Martin Máčalík                                    Hlavní 44
Sebastian Bednařík                                   Hlavní 223  

Rodičům srdečně blahopřejeme. 

 
Naše řady opustili 

 
Josef Nedbal Antonína Václavíka 297 79 let 
Helena Hálová Leoše Janáčka 159 79 let 
Ludmila Krajčová Nivy 185       57 let 
Břetislav Navrátil Podhradská 88       67 let 
Zdeněk Surý Nivy II. 281       64 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, email: obec@pozlovice.cz 

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. 

●  28. března 
  Přednáška - Léčebné využití medu  
  a včelích produktů - has. zbrojnice 
○  18. dubna 
  Čaj o páté - přátelské posezení při  
  hudbě a dobrém víně pro starší 
  - víceúčelový sál OÚ Pozlovice 
●  30. dubna 
  VIII. slet čarodějnic a Stavění máje 
●  3. května 
  Dětské rybářské závody 
○  10. - 11. května 
  Jarní rybářské závody dospělých 
●  11. května 
  Jednodenní zájezd do Podhájské 
○  31. května 
  Kácení máje - centrum obce 
●  7. června 
  4. ročník volejbalového turnaje  
  „O pohár místostarosty Pozlovic“  
○  14. června 
  Oslavy 250 let povýšení Pozlovic na  
  městys + slavnostní předání chodníku  
  Hlavní
        
 

Kulturní akce Pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

Čtvrtek 20. 3. Zelený čtvrtek  
památka Večeře Páně 18.00

Pátek 21. 3.
Velký pátek 

památka umučení Páně 
den přísného půstu

15.00 - křížová cesta 
18.00 - Velkopáteční obřady

Sobota 22. 3. Bílá sobota
9:00 – 18:00 - adorace u Božího  
                        hrobu
9:30 – 10:00 - adorace pro děti
20:00 – Velikonoční  vigilie

Neděle 23. 3. slavnost
Zmrtvýchvstání  Páně 8.00 10.00

Pondělí 24. 3. Pondělí Velikonoční 8.00 10.00

  Ř í m s k o k a t o l i c k á 
farnost Pozlovice uspěla 
se svou žádostí o grant 
u Nadace Děti – Kultura 
– Sport Uherské Hradiště  
a obdržela dar ve výši 
45.000,- Kč na vybavení 
klubovny na faře  
v Pozlovicích.
  Zařízení jsme 
zakoupili a začali ho používat  
pro farníky při promítání 
filmů,hudebníchprodukcích
apod.

pečeť na listině  
z roku 1758


