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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a opět na mě přišla 
řada s úvodníkem do občasníku.
 Tak jako minule, i nyní bych se přidržel 
tématu mně blízkému, kterým je 
včelaření. Před lety jsem četl článek,  
v němž autor uvedl výňatky z odborných 
včelařských novin z 1. poloviny 20. 
století, kde se tehdejší staří včelaři 
strachovali, že včelaření brzy zanikne 
z nezájmu mladé generace. Naštěstí 
se tyto předpovědi nevyplnily, čehož 
je důkazem, že v letošním roce naše 
organizace slaví 90. let od založení. 
Za posledních cca 20 let se naše členská 
základna neustále rozrůstá o stále mladší členy.  
U příležitosti letošního významného jubilea jsme 
pořídili včelařský prapor, který bude slavnostně 
požehnán  v neděli 21. 6. v kostele sv. Martina. 
Dalším důkazem, že včelaření u nás ”žije”, 
jsou pravidelná přátelská setkání se včelaři  
z Rájeckých Teplic.

 Dobře fungující spolek je známkou 
dobře fungující obce a jejího života. Nám 
včelařům dělá radost, že obec i nadále pokračuje  
ve výsadbě nových stromů. V tomto roce byly 

například vysázeny lípy na přehradě či 
březová alej kolem potůčku vedoucího 
k fotbalovému hřišti. Celkově letos 
přibylo více než 40 stromů.
 Závěrem nelze opomenout téma 
posledních týdnů, kterým je COVID-19.
Během krátké doby nám virus ukázal, 
že z věcí pro nás ”velmi důležitých” 
se najednou staly věci malicherné  
a nepodstatné. Před pár měsíci si jistě 

nikdo z nás nedovedl představit, jak snadno se 
mohou naše životy obrátit vzhůru nohama. Nyní 
se již život pomalu vrací do starých kolejí a věřme, 
že se obdobná situace nebude více opakovat.
 Přeji nám všem, abychom ve svých 
osobních a mezilidských vztazích vždy 
rozpoznali, co je opravdu důležité ...
    Alois Mališka

ZO ČSV Pozlovice
 

Vás srdečně zve k oslavám
 

90 LET SPOLKU VČELAŘŮ V
POZLOVICÍCH

 
při této příležitosti bude probíhat 
ŽEHNÁNÍ VČELAŘSKÉHO PRAPORU

neděle 21. 6. 2020 
 

 
Program:

Průvod od fary ke kostelu. 
Mše svatá v kostele sv. Martina.                  
Občerstvení na farním dvoře.

 
K poslechu zahraje DH Provodovská šestka.

Těšíme se na Vás!

9:45
10:00
11:45 - 14:00
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Co v Pozlovicích v roce 2020 realizujeme?                               Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	

 Přestože stále zažíváme nevšední první pololetí 
roku 2020, která má s ohledem na oslabení ekonomiky 
i výrazný vliv na příjmy do obecního rozpočtu, jsme  
s ohledem na zdravý stav obecní poklady schopni realizovat 
i v této době řadu zajímavých projektů, u kterých doufáme, 
že zlepší každodenní život v obci.
 První akce, kterou se podařilo v prvním pololetí 
roku 2020 realizovat, bylo dokončení stavby třech 

sociálních bytů, které nahradily neutěšenou nemovitost 
v centru obce. V sociálních bytech najdou svůj domov 
od začátku letních prázdnin matky se svými dětmi. Další 
projekt, který jsme dotáhli do konce, byla výstavba 66 metrů 
chodníku pod kostelem sv. Martina, od kterého si slibujeme 
zejména zvýšení bezpečnosti při cestě do kostela nebo na 
přehradu. Zároveň doufáme, že se výhledově dočkáme  
i jeho pokračování dále podél ulice Antonína Václavíka, 
kde postupně vykupujeme další pozemky pro realizaci 
navazující části chodníku.
 Jednou z našich priorit je mít v Pozlovicích kvalitní 
a moderní zázemí v základní i mateřské škole. V loňském 

roce se nám podařilo zrekonstruovat v krátkém čase většinu 
vnitřcích prostor základní školy, kdy jsme v letošním roce 
navázali na chybějící rekonstrukci kotelny, ve které budou 
instalovány moderní a úspornější plynové kondenzační 
kotle. Tímto investice do školství v Pozlovicích v letošním 
roce nekončí, jelikož se nám podařil velký úspěch, kdy jsme 
získali přes 10 mil. Kč na rekonstrukci vnitřních prostor 
mateřské školy. Děti a personál se mohou těšit například 
na obnovu elektroinstalace, výměnu zdravotechniky, 
nové povrchy, dveře a rekuperační jednotku pro zajištění 
čerstvého vzduchu v učebnách, která by měla zároveň snížit 
energetickou náročnost budovy. Rekonstrukci připravujeme 
na období prázdnin s přesahem do měsíce září, kdy dětem 
chceme nabídnout náhradní prostory. Věříme, že s kvalitním 
personálem a moderně opravenými budovami budeme mít 
v Pozlovicích atraktivní předškolní a školní vzdělání pro 
naše občany.
 Z připravovaných investičních akcí nelze 
opomenout ani chystanou obměnu a doplnění veřejného 
osvětlení v části ulice Ludkovická v úseku od okálů po 
výrobu spol. Zálesí. V tomto úseku budou nahrazena 
stávající světla na dřevných stožárech moderním LED 
osvětlením. Tímto bude i z estetického hlediska zkvalitněn 
jeden z hlavních příjezdů do Pozlovic. 

Nouzový stav v Pozlovicích                               Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Letošní jaro přineslo do společnosti novou výzvu s 
názvem COVID-19, která zatřásla našimi životy. Zjistili jsme, 
že vše není samozřejmé, konzumní život není udržitelný, 
ale zároveň jsme měli možnost se zamyslel, zpomalit a 
uklidit si nejenom doma v garáži, ale i ve své vlastní hlavě  
a životě. Většina z nás netušila, co onemocnění COVID-19 
přinese a sledovali jsme napjatě a nervózně vývoj nákazy v 
médiích, která nemluvila o ničem jiném. Co dalšího z mého 
pohledu do společnosti přesněji do Pozlovic COVID-19 
přinesl? Domnívám se, že se ukázalo, že jsme stále obec, 
ve které žijí lidé, kteří jsou navzájem solidární, a i přes 
neznámo byli ochotní pomáhat druhým. V Pozlovicích 
a v přilehlém okolí se podařilo ušít obrovské množství 
roušek nejenom pro místní občany, ale i pro zdravotníky 
v nemocnicích. Kuchařky v mateřské škole po celou 
dobu vařili nejohroženější skupině seniorů obědy, které 
zaměstnanci obce rozváželi až ke dveřím domů. Lidé si 
navzájem pomáhali s nákupy, vyzvedávali léky, doučovali 

nebo hlídali děti. Objevila se vlna solidarity, která i přes 
zákaz návštěv lidi spojovala. Tímto bych chtěl všem 
poděkovat. Dobrovolníkům, kteří šili roušky pro ostatní, 
pracovnicím v jídelně MŠ a ZŠ, kolegům z úřadu městyse  
a všem ostatním, kteří na první pohled neviditelně pomáhali 
svým blízkým. Věřím, že i kdyby se podobná nákaza vrátila, 
tak ji dokážeme společně zvládnout. 
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Události v průběhu II. čtvrtletí 2020                                       Ing. Dušan Richter

	Dobrovolnice z Pozlovic našily ochranné bavlněné 
roušky, kuchařky v budově mateřské školy vaří v pracovních 
dnech nahlášeným seniorům obědy, zaměstnanci městyse 
Pozlovice zajišťují rozvážku obědů do domácností.
	Proběhla úprava ploch na fotbalovém hřišti a v areálu 
koupaliště Duha – vertikutace, hrabání a hnojení.
	V areálu fotbalového hřiště proběhly terénní úpravy  
a v areálu koupaliště Duha byly vymalovány společné 
prostory v hlavní budově.
	Bylo vypsáno výběrové řízení na stavební práce „VO 
Pozlovice, ul. Ludkovická, úsek Okály – Zálesí v dl. cca 
800 m“ a „ZŠ Pozlovice – rekonstrukce kotelny“.
	Moravská vodárenská opravovala defekty ve splaškové 
kanalizaci poblíž zastávky Pozlovice, střed a v části  
ul. Řetechovská.
	JSDH Pozlovice pomáhala při hašení požárů  
v Ludkovicích a v lokalitě Koryta.
	Byla dokončena stavba chodníku podél části ulice  
K Přehradě.
	Bylo vypsáno výběrové řízení na stavební práce 
„Stavební úpravy mateřské školy v Pozlovicích a využití 
srážkových vod – Pozlovice Mateřská škola“.
	Zaměstnanci služeb městyse provedli vysprávky 
komunikace za přehradou, zahájili úklid po zimě (odvoz 
beden s posypovým materiálem, konzervace techniky, 
sypačů a radlic).
	Firma Ing. Luďka Čaníka vyřezala a následně zapravila 
výtluky na místních komunikacích.
	Proběhla výsadba 43 stromů v intravilánu obce.

	Bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci veřejně 
přístupné Wi-Fi sítě ve vybraných místech v obci. Projekt 
je podpořen EU v hodnotě 15 000 EUR.
	Připravujeme automatizaci parkovacího systému v okolí 
přehrady.
	Na území městyse byla provedena deratizace.
	Ve středu 22. dubna 2020 se uskutečnilo 3. jednání 
zastupitelstva v tomto roce. 
	Na veřejnou zakázku zpracování projektové 
dokumentace „Silnice III/4922: Pozlovice – chodník 
Podhradská“ byla vybrána spol. MB Projekta – Ing. Michal 
Březina z Olomouce, cena 429.075 Kč vč. DPH.
	Na veřejnou zakázku „VO Pozlovice, ul. Ludkovická, 
úsek Okály – Zálesí v dl. cca 800 m“ byla vybrána spol. 
SITEL, spol. s r. o., cena 1.567.292 Kč vč. DPH.
	Na veřejnou zakázku „ZŠ Pozlovice – rekonstrukce 
plynové kotelny“ byla vybrána spol. PaPP, spol. s r. o.  

z Uherského Hradiště, cena 804.154 Kč vč. DPH.
	Probíhají zemní práce a pokládka chrániček pro optický 
kabel v souvislosti s modernizací datové sítě v obci.
	V centru městyse a na Jurkovičově aleji byly ořezány 
stromy dle doporučeného ošetření dřevin.
	Na přehradě byla zprovozněna půjčovna lodiček.
	Proběhlo výběrové řízení na veřejně přístupný internet 
ve vybraných místech v obci, který je podpořen z EU 
(Wifi4EU).
	Byly zhotoveny vratné kelímky, které použijeme na 
koupališti Duha a při pořádání společenských akcí. 
	Pracovnicí KÚZK byl proveden přezkum hospodaření 
městyse Pozlovice za rok 2019. Nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky.
	Zaměstnanci služeb městyse zrealizovali pasportizaci 
studní na obecních pozemcích.
	Na budově v areálu koupaliště Duha byl obnoven  
v exponovaných částech venkovní fasádní nátěr.
	Byla zahájena rekonstrukce kotelny v ZŠ Pozlovice.
	Odborná firma zapískovala povrch fotbalového hřiště.
	Členové SK Pozlovice provedli nátěr zábradlí na 
fotbalovém hřišti.
	Připravujeme úpravu odpočinkového místa v ul.  
K Přehradě.
	Byla provedena oprava odvodňovacího žlabu v ul. 
Hlavní. 
	V centru byla provedená údržba zeleně včetně ošetření 
proti housenkám zavíječe zimostrázového.
	Proběhla kolaudace sociálních bytů. Stěhování 
nájemníků připravujeme k 1. červenci.
	Na obecních budovách byly aktualizovány průkazy 
energetické náročnosti budovy.
	V informačním centru jsou v prodeji nové magnetky  
a turistická vizitka.
	Ve středu 10. 6. proběhlo 4. jednání zastupitelstva  
v tomto roce.
	Získali jsme kolaudační souhlas u stavby sociálních 
bytů.
	Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci MŠ 
Pozlovice, která proběhne v následujících třech měsících. 
Děti mohou využít náhradní prostory. 
	Na hřišti se konala brigáda fotbalového oddílu SK 
Pozlovice. Byla provedena demontáž starého oplocení  
a nátěr sloupků a konstrukce za brankou.
	Ve čtvrtek 11. 6. se konala Slavnost Těla a krve Páně.
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SDH Pozlovice          Tomáš Martinec

 Když jsem psal příspěvek do občasníku před koncem 
loňského roku, nikdo z nás netušil, jak se bude jaro vyvíjet.  
S nástupem koronavirové epidemie jako by se svět skoro 
zastavil. A dopad to mělo nejen na rodinné a pracovní 
úrovni, ale i na zájmovou činnost.
 Ještě před veškerými omezeními a zákazy jsme 18. 
ledna uspořádali tradiční hasičský ples. Letos se o hudbu 
postarala skupiny Křídla a nejen počtem návštěvníků, 
ale i rozsahem tomboly to byla akce nadmíru úspěšná. 
Po tomto plesu jsme ještě stihli uspořádat v sobotu 22. 2. 
za účasti masek, symbolizujících jídlo, pití a vše kolem 
gastronomie, každoroční fašankový průvod obcí. Pak 
už se ke slovu přihlásil březen a s ním již výše zmíněná 
omezení. Byly zrušeny veškeré tréninky družstev, pohárové  
i postupové soutěže v požárním sportu. Totéž se 
týkalo i kulturních akcí, jako hasičských poutí 
na Hostýně nebo na Maleniskách. Po drobných 
rozvolněních všech zákazů jsme v rouškách  
a v minimálním počtu osob postavili na návsi 
rouškovou májku. Očekávali jsme, že se vše posune 
k možnosti kácení májky, pokud možno s přítomností 
lidí, jak bývalo zvykem. Toto se nakonec s dalšími 
rozvolňováními podařilo a v sobotu 30. 5. jsme za účasti 

obecenstva tuto májku i přes výkyvy počasí skáceli.  
V doprovodném programu byly pro děti připraveny 
projížďky na ponících a koni. Poté jsme se ještě zúčastnili 
Slavnosti Božího Těla. 
 „Korona“ nám zasáhla také do života v rámci 

fungování jednotky. Nejprve nositelé dýchací techniky 
začátkem roku ještě bez omezení absolvovali zdravotní 
prohlídku v plicní ambulanci a následně výcvik  
v protiplynovém polygonu ve Valašských Kloboukách, 
jeden strojník byl přezkoušen z odborné způsobilosti  
a o 5 let mu bylo prodlouženo jeho oprávnění. Na další výcviky 
členů jednotky a přezkoušení už však nedošlo. Byl nařízen 
zákaz návštěv na stanicích HZS a výcviků s příslušníky HZS. 
Byl tak zrušený výcvik členů pracujících s motorovou pilou  
a výcvik celé jednotky při simulacích různých druhů zásahů. 
Ale i přes tato omezení jsme jezdili k zásahům. Nejdříve 
to bylo 25. 3. 2020 ve 14:59 hodin, kdy jsme byli vysláni 
k požáru střechy výrobní haly v Ludkovicích. Zde došlo  
k zahoření nainstalovaných střešních fotovoltaických 
panelů, které bylo nutné uhasit a rozebrat, abychom se dostali 
i ke skrytým ohniskům. Přímo výrobní budova naštěstí 
požárem zasažena nebyla. Hned následujícího dne 26.3.  
v 17:45 hodin jsme byli vysláni do Koryt k požáru lesní 
hrabanky v blízkosti chat. Tady došlo k uhašení lesní 
plochy o velikosti cca 10 x 20 metrů. Posledním výjezdem 
v tomto období byl požár kompostéru na Nivách, který nám 
byl vyhlášen 3.4. v 17:20 hodin. U všech těchto zásahů bylo 
navíc nutné se pohybovat v rouškách nebo respirátorech. 
Ve spolupráci s vedením obce se nakonec podařilo roušky 
obstarat. Kromě těchto zásahů jsme byli neustále v kontaktu 
se starostou obce a byli jsme připraveni k okamžité 
pomoci v rámci protikoronavirovým opatřením. Můžeme 
jen doufat, že se podobně velké plošné omezení snad již 
opakovat nebude.

Letní sezóna na přehradě                               Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 I v letošním roce jsme se připravovali na 
letní sezónu na místní přehradě. Na koupališti DUHA 
zahajujeme již jedenáctou sezónu, do které zároveň 
nastupuje nový provozovatel bufetu, který vyhrál výběrové 
řízení. S ohledem na snižování jednorázových plastů jsme 
se rozhodli do výběrového řízení dát i podmínku použití 

vratných kelímků, které bude nájemce používat. Můžete se 
tedy těšit na kelímky s motivem Pozlovic, který v rámci 
jednoduchého grafického návrhu zohledňuje charakter 
Pozlovic, kdy obec i přehrada se nachází ve dvou údolích, 
mezi kterými je dominantou kostel sv. Martina. 
 Během sezóny se můžete tradičně těšit i na provoz 
lodiček a šlapadel, které jsou připraveny k provozu. 
 Další úpravy připravujeme u parkovišť, kde 
přecházíme na automatizovaný systém výběru parkovného 
pomocí platebního automatu a mobilním telefonem.  
S ohledem na zvýšení bezpečnosti a estetiky, jsme zároveň 
upravili tržní řád na tržišti u hráze.
 Věříme, že letošní léto bude i pro místní občany 
atraktivní, aby si zašli na přehradu třeba na pivo a pozorovali 
vlnící se hladinu vody v přehradě.
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ZŠ Pozlovice              Mgr. Přemysl Janeček, ředitel školy

 Školní rok 2019/2020 se přiblížil ke svému konci. Na 
jeho začátku jsme byli plni očekávání, co nového a zajímavého 
rok přinese a nikoho z nás určitě nenapadlo, jaké situace  
a události budeme především v jeho druhé polovině řešit. Díky 
těmto událostem spojených s pandemií koronaviru budeme na 
letošní školní rok vzpomínat především jako na rok, kdy byly 
školy uzavřeny kvůli pandemii a výuka přesunuta do on – line 
prostředí. Snad pro všechny, kterých se uzavření škol dotklo, 
nebylo toto období jednoduché. Učitelé hledali správný 
způsob vedení výuky na dálku, rodiče se museli doma vžít do 
role učitelů a děti si musely zvyknout na to, že paní učitelku 
vidí přes monitor svého počítače a nemůžou se každodenně 
setkávat se svými spolužáky a kamarády. I přes počáteční 
šok a hledání způsobů, jak vše zvládnout a zajistit, můžu 

nyní říci, že všichni zúčastnění své role zvládli a dokázali si  
s nastalou situací poradit. Touto cestou bych chtěl nyní 
vyjádřit své poděkování všem učitelům, rodičům i dětem za 
veškerou energii a trpělivost, kterou vložili do vzdělávání po 
dobu uzavření školy. Rodičům chci poděkovat i za pochopení 
celé situace a pomoci při výuce zahrnující tisk podkladů pro 
výuku nebo registrací v nejrůznějších programech, o kterých 
jsme před čtvrt rokem ani netušili nebo je nevyužívali.
 Zvláštní poděkování věnuji i našim paním kuchařkám 
ze ZŠ i MŠ, které od prvních dnů po uzavření škol vařily obědy 
pro místní občany.
 Díky Vám všem, že jsme bez velkých problémů 
dokázali toto období překonat a vzájemně si vycházet vstříc  
a pomáhat si. Velmi si toho vážím.

 Stejně jako celou společnost 
poznamenal koronavirus i činnost našeho 
spolku. Nouzový stav a mimořádná opatření 
proti šíření viru nám zabránily v konání dvou 
tradičních jarních společenských akcí – koštu 
slivovice a sletu čarodějnic. Místo toho 
řada našich členek zasedla k šicím strojům  
a pomohla s výrobou roušek pro své rodiny,  
a hlavně pro distribuci ve spolupráci s Úřadem 
městyse Pozlovice dalším spoluobčanům  
a organizacím. Podařilo se nám ušít dostatečný 
počet roušek a část mohla být poskytnuta  
i potřebným mimo území Pozlovic. 
Děkujeme všem, kdo přiložil ruku k dílu! Ať 
už jsou názory na roušky jakékoliv, důležité 
je, že nedošlo k nekontrolovatelnému šíření 
infekční nemoci COVID-19. O to více se budeme těšit 
na kulturní zážitky, které jsme doposud všichni brali jako 
samozřejmost. 
 Slet čarodějnic vždycky považujeme za možnost 
příjemného sousedského setkání po dlouhé zimě v jarní 
přírodě. Letos jsme připravovaly již 20. ročník! Při této 
příležitosti jsme se rozhodly připomenout si počátky této 
tradice i jednotlivé ročníky a v multifunkčním centru 
připravujeme výstavku „20 let Pozlovských čarodějnic“. 
Bude to ohlédnutí za prací i zábavou jedné generace  
a uvidíme, zda se podaří tuto tradici předat mladším. 
Vernisáž pro pozvané proběhne ve středu 1.7.2020 v 17 
hodin a pro veřejnost bude výstava přístupná od 2.7. do    

31. 8. 2020.Všichni jste srdečně zváni. 
 V sobotu 30. května jsme s obavami 
sledovali počasí. Přestože byl květen, 
počasí přetrvávalo opravdu aprílové! 
Pozlovské čarodějnice s rodinnými 
příslušníky si naplánovali výšlap na náš 
nejvyšší kopec Komonec (672 m). No  
a vyšlo to! Sešli jsme se v Horní Lhotě  
u Hájenky a šlapali a šlapali, kochali jsme 
se prosluněným lesem, dalekými výhledy 
do krajiny a nechybělo ani občerstvení. Při 
opékaní špekáčků nás stejně déšť dohonil, 
ale nám to nevadilo, měli jsme se kde 
schovat. Obdiv patřil 80leté turistce Maruš 
Kolaříkové, ale i té nejmladší 4leté Adélce 
Bednaříkové.

 Věříme, že na výstavce se potkáme se všemi 
generacemi našich příznivců! 

Půlroční bilancování ZO Českého svazu žen v Pozlovicích                 Ing. Olga Tkáčová

 Nucený pobyt doma byl příležitostí k tomu, 
abychom se pustili do důkladnějšího jarního úklidu. 
Možná došlo i na skříně s různými hromádkami papírů  
a dokladů. Pokud jste vyznavači dnes módního minimalismu, 
pravděpodobně nemáte chuť skladovat zbytečnosti. Ale co 
určitě zbytečnosti nejsou? 
 Na úřadě se často setkáváme s tím, že přijde vlastník 
domu a hledá doklady ke svému domu -- projekt či alespoň 
nějaké povolení. Chce např. připravit projekt rekonstrukce, 
ale není na co navázat. Musí proběhnout podrobné zaměření, 
projektant musí zpracovat dokumentaci stávajícího stavu 
a teprve pak zpracovat návrh stavebních úprav. Tomuto 

se můžete vyhnout, pokud si po dokončení nové stavby 
nebo při koupi domu převezmete a založíte dokumentaci 
skutečného provedení. Dnes je důležité kromě tištěné verze 
projektu vyžádat si od projektanta i elektronickou verzi,  
a to i v otevřeném formátu. I fotodokumentace pro Vás bude 
důležitým zdrojem cenných informací o provedení detailů 
stavby. Ve stavebním archívu na úřadě ukládáme nově 
doručené projektové dokumentace od stavebního úřadu, ale 
od mnoha starších staveb bohužel doklady nemáme. 
 Doklady od domu pak mohou být skutečně poklady, 
ušetří Vám čas i peníze! 

Doklady = poklady?                       Ing. Olga Tkáčová
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Odkaz života a díla P. Františka Müllera                  Atelier IM

 Odkaz je důležitý nejen proto, že autor se řadí mezi 
statečné, kteří pokorně přijali úděl  pronásledovaných kněží  
a občanů, ale také ten, který odolal svodům a možnostem 
změnit vlastní úděl (např. emigrovat, přidat se v katolické 
církvi k těm, kteří bez výčitek svědomí sloužili 
politické moci). Zůstal ve vlasti, přijal svůj úděl, 
byl oporou potřebným.
 Snad aby unikl tlakům ze strany 
režimu, věnoval se literární a odborné tvorbě.  
Obrátil se k historii, navštěvoval archivy, 
hovořil a zapisoval vzpomínky pamětníků. 
Sledoval současné dění, dobře se v něm 
orientoval, a pokud mohl, veřejného dění se 
zúčastňoval. Svá historická díla, zejména báje  
a pověsti, vydával jako krátké útvary přímo přes 
odbor kultury NV v Bojkovicích. Nevyhýbal se 
žádné potřebné práci.
 Když např. zjistil, že práce na 
vydláždění silnice pro poutníky i dopravu 
ke kostelu Panny Marie Sněžné na Malenisku jde pomalu 
a často je na dlouhou dobu odkládána, ujal se těžké fyzické 
práce sám a spolu s několika farníky silnici obnovili  
a vydláždili. Dodnes toto dílo slouží. O myšlenkové náplni 
jeho kázání a o náboženské výchově mládeže ve školách se 
také mluví stále s respektem.
 Osobitý člověk, P. František Müller, zachytil napsané  
a povětšině sesbírané příběhy ve snaze zachovat pro 
budoucnost to, co nejvíce z lidové kultury charakterizovalo 
nejen jeho rodný kraj na Drahanské vysočině, ale také regiony, 
ve kterých jako duchovní pastýř působil.                          
 Nejdéle byl v Provodově a v kraji luhačovického 
Zálesí, Vizovicka, Valašskokloboucka, Slavičínska, 
Uherskobrodska, Vsetínska, moravsko-slovenského pomezí  
a Kroměřížska, kde sbíral podklady ke svým dílům.
 Narodil se 8. srpna 1910 v Šubířově u Jevíčka, 
ordinován byl r. 1935 v Olomouci. Působil v duchovní správě 
jako kooperátor jeden rok v Újezdě (dříve Újezd u Val. 
Klobouk), tři a půl roku v Hradisku u Kroměříže, posléze byl 
tři měsíce administrátorem v Krásensku – v nejvýše položené 
obci v okrese vyškovském – aby se tamtéž stal na čtyři roky 
farářem a kronikářem této obce, vandalsky zpustošené za druhé 
světové války. Proto je jeho kniha o Krásensku dnes vzácným 
dokumentem. Dílo vydal vlastním nákladem v roce 1946, 
již za svého působení v Provodově. Riskoval při tvorbě díla 
život i existenci. Vandalství okupantů totiž fotografoval, nejen 
popisoval. Vystavoval se trestu smrti. Po vystěhování obce  
a zrušení tamního farního úřadu byl dva měsíce administrátorem 
v Topolanech u Vyškova, od 1. července 1944 do 31. srpna 
1945 vedl duchovní správu v Provodově jako administrátor. 
Byl 1. září 1945 jmenován farářem. Působil zde až do své smrti  
1. října 1985.
 Plody své literární a sběratelské činnosti věnoval autor 
dílem rodnému kraji, to je Vyškovsku, Drahansku, Plumlovsku, 
Konicku, Bouzovsku a dílem kraji, který poznal za svého 
čtyřicetiletého  působení,  a   to  Zlínsku, Vizovicku, luhačovickému 
Zálesí a kraji mezi Starým a Novým Světlovem a dalším výše 
jmenovaným. Dominantním dílem je Mariánské poutní místo  
v Provodově a Provodov v minulosti.
        Celé dílo obsahuje více než tisíc pět set stran textu a je 
vpravdě duchovním bohatstvím a literárním odkazem nejenom 

nadšeného autora, ale i zodpovědného badatele.
Autorova díla vycházela za těžkých podmínek (nejprve 
vlastním nákladem, později na základě povolení okresních 
úřadů). Přes všechny potíže a nejistoty se P. František 

Müller nedal odradit. Jeho výpravy „ad 
fontes“ si starší generace archivních 
pracovníků ještě dnes pamatuje. Pečlivost  
a důslednost jeho práce je patrna při nakládání 
s archiváliemi i bibliografiemi, ale zejména  
v zachycení živých svědectví pamětníků. 
Autorova stylistická obratnost dokázala 
vykouzlit i z nudných faktů nejen poutavá 
vyprávění, ale přiblížit dospělému čtenáři  
i dítěti život dávných vesničanů, veselé i smutné 
příběhy předků i exotických cikánů a pytláků. 
Báje a pověsti vypráví s humorem i poučením 
tak, jak je vyslechl a obratně ztvárnil. 
 Bylo snahou nakladatelů z ATELIERU IM 
vydat jednotlivé svazky pokud možno v jednotě 

tématické a geografické.

Rozdělení souborných spisů P. Františka Müllera uspořádalo 
nakladatelství do šesti samostatných svazků:

 Mariánské poutní místo v Provodově
 Provodov v minulosti
 Báje a pověsti: Báje a pověsti z kraje mezi Starým Světlovem 
a Novým Světlovem • Báje a pověsti z Vizovických hor • Boj 
za práva poddaných v horách Vizovických • (Vizovice, Kudlov, 
Zlínsko), Báje a pověsti ze Zlínska, Vsetínska, Uherskobrodska 
Slavičínska, Bojkovska a obcí moravsko-slovenského pomezí  
• Ze života cikánů a zbojníků.
 Luhačovicko – místní a pomístní jména v dějinách  
a pověstech: Luhačovicko • Špásovné z kraja pod Komoncem 
• Humoresky ze života cikánů a pytláků na Luhačovicku a 
Bojkovsku.
 Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách  
a pověstech: Konicko a Bouzovsko • Plumlovsko, Drahansko 
a Vyškovsko.
 Krásensko: Dějiny moravské vesničky vandalsky zpustošené 
německými okupanty. Svazek sice uzavírá vydání souborných 
spisů, ale na druhé straně otevírá nová poznání. Obec byla 
za druhé světové války zpustošena, obyvatelstvo násilně 
vystěhováno, ale poválečná pietní vzpomínka se nekonala. 
I když se obyvatelé pomalu do obce vraceli, nebyl zájem ji 
zcela obnovit. Na atraktivní náhorní planině byl zbudován 
radiovysílač Kojál. Roku 2005 bylo šedesáté výročí obnovy 
vesnice, tedy poznenáhlého návratu odvážných obyvatel zpět. 
Unikátní historii Krásenska v příbězích a fotodokumentaci 
zachytil právě P.  Frant. Müller a v roce 1945 vlastním 
nákladem vydal. V obci jako oblíbený učitel působil i známý 
moravský historik, rodák z Rožnova pod Radhoštěm, Čeněk 
Kramoliš.
 Ještě mnoho P.  Frant. Müllerovi dlužíme. Vždyť to, 
že v obnoveném vydání vycházejí jeho známá díla, je pouze 
část splaceného dluhu. Snad existují ještě další rukopisy, ale 
zatím nevíme, kde je hledat. Farářova památka byla pečlivě 
„uklizena“. Ale možná někdy, někde a zejména někdo procitne 
a pochopí, že dobrý skutek je první stupínek ke šlechetnosti.

PhDr. Irena Voštová & Ing. arch. Miloš Bařinka
www.atelierim.cz

http://www.atelierim.cz/
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Odkaz života a díla P. Františka Müllera (pokračování ze str. 6)

O B J E D N Á V K A  K N I H Y

Přihlašuji/přihlašujeme se závazně k odběru …...…ks knihy  P. Frant. Müllera:

BÁJE A POVĚSTI
(Z kraje mezi Starým a Novým Světlovem * Báje a pověsti z Vizovických hor * Boj za práva poddaných  

v horách Vizovických  * Báje a pověsti z Bojkovska, Luhačovicka, Zlínska - Kudlova, Slavičínska, Vsetínska  
* Humoresky ze života cikánů a pytláků).

Cena knihy (1 ks) činí 450 Kč

Jméno, příjmení, titul (Firma)………………………………………….....................................................................................
Adresa:………………………………………………………………..................................................................................................
E-mail:  …………………………………....................................Telefon……………………..........................................................

Objednejte:
1.  e-mailem na adresu: atelierim@seznam.cz
2.  poštou na adresu: ATELIER IM, nakladatelství, Dr. Veselého 468,  p.o.box: 31, 763 26 Luhačovice
Po obdržení závazné objednávky vám zašleme platební a fakturační údaje. 

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“

Jak mít přímo v mobilu 
novinky z naší obce?

Jednoduše pomocí naší 
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?

● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografi e z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?

 Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
 nebo App Store.
 Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
 Klikněte na instalovat.
 Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
 Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
 Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2020
Josef Kusák  70 let
Jana Mikulčíková  70 let
Marie Tomášková  70 let
Marcela Smékalová  70 let
Antonín Remeš  70 let
František Nakládal  70 let
Ladislav Krajča  75 let
Zdeňka Pišová  75 let
Marie Bobčíková  80 let
Josef Horák  80 let
František Pokorný  80 let
Anna Hňupková  81 let
Dušan Židek  83 let
František Kolařík  84 let
Jaroslava Kolářová  86 let
Růžena Martincová  86 let
Marie Černochová  87 let

Bedřiška Matulíková  87 let
Ludmila Bednaříková  92 let
Josef Jurák  94 let
Ludmila Kolářová  97 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Sebastian Golecký
Damián Coufalík
Jonáš Adámek

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Marie Ročková  80 let
Kamila Talašová  75 let
Emílie Šnajdarová  85 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  21. června 
  Oslavy 90 let spolku včelařů v Pozlovicích
○  28. června 
  Pouť farnosti na poutní místo Maleniska - Provodov
●  2. - 6. července 
  Pivní slavnosti na Luhačovické přehradě
○  26. července 
  Svatoanenská pouť
●  2. září 
  Talk show se Zbigniewem Czendlikem
○  11. září 
  Hudební podvečer v rámci MDFF Písní a tancem
●  26. září 
  Zájezd do Podhájské

Společenské akce

Společenská kronika                                                                                              Ing. Eva Gergelová Richterová

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydávání povoleno, číslo registrace: MK ČRE 16101, čtvrtletník 
vydavatel: Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČ: 00568708, tel.: 577 113 071, e-mail: mestys@pozlovice.cz, web: www.pozlovice.cz

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.

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěl bych Vám a všem pracovníkům obecního úřadu, 

kuchařkám a všem, co se podíleli na pomoci  
nám starším občanům, poděkovat za naprosto  

perfektní rozvoz obědů a pomoc v nouzi.  
Děkuji i za ostatní spoluobčany,  

kteří využili služeb obce.  
Bez roušek bychom nemohly ven.  

To samé se týká i obědů. 
Miroslav Papoušek st.

http://www.pozlovice.cz

