DUBEN 2014
CO SE U NÁS DĚJE
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
který připadá na březen nebo duben. V křesťanském
pojetí jsou Velikonoce oslavou vzkříšení Ježíše Krista
z mrtvých. Velikonoční oslavy se liší podle regionů.
Protože se časově zhruba kryjí s pohanskými oslavami
příchodu jara, lidové tradice převzaly z předkřesťanských
dob mnoho zvyků a obyčejů.
MÁJKOVÁNÍ
Tradici májkování se snaží místní obyvatelé udržovat
dodnes . Každý rok o smrtné neděli obcházejí malá
děvčata vesnici s tzv. májkami v ruce.
Navštěvují
příbuzné a známé a zpívají písničku. Za odměnu od nich
dostávají koledu. Májkování je předzvěstí Velikonoc
a zároveň vítáním jara.
KLAPOTÁNÍ
Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty nahrazuje klapotání
vyzvánění kostelních zvonů. Na Zelený čtvrtek zní

kostelní zvony naposledy a rozezní se znovu až na Bílou
sobotu, říká se, že odletěly do Říma. V tuto dobu obchází
chlapci s klapotkami vesnici a nahrazují zvonění zvonů
ráno, v poledne a večer. Na Velký pátek je ještě o jedno
klapotání navíc, ve tři hodiny, kdy si připomínáme úmrtí
Ježíš Krista.
POMLÁZKA
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí
po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky
pomlázkou. Za to od nich dostanou výslužku. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány,
aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.
V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit
odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky
studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění.

KOŠT SLIVOVICE

Slivovice patří v České republice a na Slovensku k nejoblíbenějším nápojům. Své příznivce má i v Bulharsku, Chorvatsku
a Srbsku. Neobejde se bez ní žádná oslava, svatba, ale i poslední rozloučení. O její chuti a kvalitě bychom mohli
diskutovat dlouho a k takovýmto účelům jsou Košty slivovice přímo jako stvořené. Zrovna jako ten náš. Letošní
již 8. ročník jsme rozšířili na žádost dam a paní, které se zúčastnily loňského koštování i o ochutnávku likérů. Počet
vzorků nás překvapil stejně jako počasí. Snad nikoho by ani ve snu nenapadlo, že již v březnu nás sluníčko vytáhne
do zahrad a na výlety . Tomuto také odpovídal počet návštěvníků.
Slivovice se hodnotila z celkového počtu 36 vzorků a likérů jsme okoštovali vzorků 21. Ochutnávat mohl každý
z návštěvníků, bodovalo se podle stupnice od 1 do 5 vždy po šesti vzorcích. Z každé šestky postupovaly první dva vzorky
s nejvyšším počtem získaných bodů do semifinále, kde se utkalo dalších 12 vzorků. Finalisty se stalo 6 slivoviček
s nejvyšším počtem bodů ze semifinále. Tímto jsem jenom chtěla osvětlit bodovací systém koštu pro ty, kteří ač jim byl
vysvětlován jej zřejmě nepochopili a slovně napadali naši sčítací komisi, že neumí počítat . Ještě musím projevit uznání
všem, kteří vzorky ochutnávali, zvláště pak likéry, neboť v nich nacházela se různá kombinace alkoholů a ochucovadel,
které musely dát zabrat nejednomu zažívání. A jak tedy letošní klání dopadlo?
Slivovice 1. Šůstek Zdeněk
Likéry 1. Dosoudilová Lenka - koňak
2. Zavadil josef
2. Pagáčová Lenka - bejlís
3. Večeřa Zdeněk
3. Večeřová Anna - ořechovka
Ve slivovicích měla největší zastoupení
trnka následovaná meruňkou a jablky. Likéry byly velmi
rozmanité a některé velmi zvláštní. Ochutnávali jsme např. Brandy, Mystery, višňovku, ořechovku, medovinu, koňak,
šípkový likér, Becherovku, likér z mirabelek a rybízu nebo černého jeřábu. Posezení nám zpříjemnila svou harmonikou
slečna Bára Dudová, bříška nám naplnil svými specialitami Pavel Mičuda a štěstěnu jsme pokoušeli v bohaté tombole, kde
bylo cca 80 cen. Kdo přišel snad se dobře bavil a kdo seděl doma , jeho škoda. Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří věnovali finanční a věcné dary do tomboly a také všem našim členům, kteří se na přípravě koštu podíleli.
Tak snad za rok v tomto jarním čase, sejdeme se všichni u voňavých štamprliček zase.

Jaký je rozdíl mezi ženou a slivovicí? Žádný, čím starší, tím větší opice.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO MÍŠKOVICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Míškovice č.j. 8/2013, které se konalo dne 6.11.2013 od 18.30 hod v zasedací místnosti obecního
úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující usnesení:
1. SCHVÁLILO:
Zapisovatele: Petra Svačinová
Ověřovatelé zápisu: Martin Zelina, Pavel Zanáška, Petr Zelina
Návrhovou komisi: Lenka Gazdová, Miroslav Zelina
Program jednání v předloženém znění
Nákup zahradní techniky – sekačka Stiga , včetně mulčovacích nožů + příslušenství (čelní kartáč, rozmetadlo)
Celková cena cca 242 tis.
Zařazení správního území obce Míškovice do území působnosti ISÚ MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. na období 2014-2020. Zařazením do území
působnosti ISÚ obci nevznikají žádné závazky vůči MAS.
Rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění
Žádost Římskokatolické farnosti Mysločovice o finanční podporu na dofinancování nové elektroinstalace v koslete sv. Antonína ve výši 83.000 Kč
2. NESCHVÁLILO:
Žádost Českého svazu včelařů Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku
3. VZALO NA VĚDOMÍ:
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Míškovice č.j. 9/2013, které se konalo dne 4.12.2013 od 18.30 hod v zasedací místnosti obecního
úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující usnesení:
1. SCHVÁLILO:
Zapisovatele: Petra Svačinová
Ověřovatelé zápisu: Martin Zelina, Pavel Zanáška
Návrhová komise: Lucie Mikalová, Miroslav Zelina
Program jednání v předloženém znění
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. (Poplatek činí 470 Kč/obyvatele)
Pro podnikatelské subjekty, se kterými bude v roce 2014 uzavřena Smlouva o poskytování služby systému nakládání s komunálním odpadem v obci
Míškovice byla stanovena částka 1050 Kč.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku ze psů.
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu: Podle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
podle ustanovení § 178 odst. 2c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2014 vytváří společný školský obvod základní školy:
Obecně závazná vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy: Základní škola a mateřská škola Mysločovice,
příspěvková organizace, Mysločovice 150, 763 01 Mysločovice, IČ 70871035 zřízené Obcí Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice IČ
00284211
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. DD/IS lok. Nad Oborou k.ú. Míškovice, STL plynovod/2-3/2013
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. DD/IS lok. Nad Oborou k.ú. Míškovice, STL plynovod/3-3/2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí mikroregionu Žídelná
Složení inventurních komisí a plánu inventur
Návrh kupní smlouvy na odkup id.1/2 RD č.p.99 v k.ú. Míškovice a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu
Uzavření dohody o změně smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dílo s firmou František Smítka, Přívětice 101, na pořízení herních prvků do mateřské
školy.
Podání žádosti o pozemkové úpravy katastru Míškovice
Odložení platby vratné kauce na pozemek par. č. 514/30 do 30.4.2014

Usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č.j. 1/2014, které se konalo dne 5.2.2014 od 18.30 hod v zasedací místnosti obecního
úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující usnesení:
1. SCHVÁLILO:
Zapisovatele: Lenka Gazdová
Ověřovatelé zápisu: Zanáška Pavel, Zelina Martin, Zelina Petr
Návrhovou komisi: Mikalová Lucie, Zelina Miroslav
Program jednání v předloženém znění
Žádost ZŠ Mysločovice o příspěvek na plavecký výcvik ve výši 1400,- Kč na jednoho žáka naší obce
Žádost ZŠ Mysločovice o příspěvek na úhradu provozních nákladů školní jídelny ve výši 38.234,- Kč
Dodatek smlouvy č. O/0297/2010/DOP o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
Vypsání ankety ohledně podané žádosti společnosti ZEKO s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Miroslavem Zelinou v tomto znění: Vážení občané, žadatel
- společnost ZEKO s.r.o., zastoupená jednatelem panem Miroslavem Zelinou, má záměr vystavět v naší obci v lokalitě „V ZAHRADĚ BYTOVÉHO DOMU
Č.P.43“ Dům pro seniory. Za tímto účelem žádá obec Míškovice o prodej obecní stodoly bez čp/če, stojící na par.č.st.14, a části přilehlého pozemku
par.č.50 (jeho výměra by byla v případě kladného rozhodnutí stanovena geometrickým plánem) Anketní lístek bude obsahovat následující údaje:
- Souhlasíte s prodejem k tomuto účelů?: *Ano-*Ne ( *nehodící se škrtněte)
- Anketa bude vypsána do středy 12.2.2014
- Jméno a bydliště a datum podpisu osoby, která listinu podepsala
- Lístek bude navrácen v zalepené obálce na podatelnu obecního úřadu nejpozději do středy 19.2.2014 do 18.00hod
- Obálka musí být zalepená
- K nezalepeným obálkám nebo nepodepsaným listinám s uvedeným rozhodnutím nebude přihlíženo.
2. NESCHVÁLILO:
Žádost o příspěvek na pořízení BABYBOXU
3. VZALO NA VĚDOMÍ
Žádost společnosti SPRINT Zlín spol. s.r.o., podepsanou jednatelem Milanem Jurčíkem. Pověřuje starostu zjištěním podkladů na
KÚ viz odst. 6 zápisu z dnešního jednání.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO MÍŠKOVICE
Usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č.j. 1/2014, které se konalo dne 5.2.2014 od 18.30
hod v zasedací místnosti obecního úřadu Míškovice.
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující usnesení:
1. SCHVÁLILO:
Zapisovatele: Lenka Gazdová
Ověřovatelé zápisu: Zanáška Pavel, Zelina Martin, Zelina Petr
Návrhovou komisi: Mikalová Lucie, Zelina Miroslav
Program jednání v předloženém znění
Žádost ZŠ Mysločovice o příspěvek na plavecký výcvik ve výši 1400,- Kč na jednoho žáka naší obce
Žádost ZŠ Mysločovice o příspěvek na úhradu provozních nákladů školní jídelny ve výši 38.234,- Kč
Dodatek smlouvy č. O/0297/2010/DOP o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
Vypsání ankety ohledně podané žádosti společnosti ZEKO s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Miroslavem Zelinou v tomto znění: Vážení občané, žadatel
- společnost ZEKO s.r.o., zastoupená jednatelem panem Miroslavem Zelinou, má záměr vystavět v naší obci v lokalitě „V ZAHRADĚ BYTOVÉHO DOMU
Č.P.43“ Dům pro seniory. Za tímto účelem žádá obec Míškovice o prodej obecní stodoly bez čp/če, stojící na par.č.st.14, a části přilehlého pozemku
par.č.50 (jeho výměra by byla v případě kladného rozhodnutí stanovena geometrickým plánem) Anketní lístek bude obsahovat následující údaje:
Souhlasíte s prodejem k tomuto účelů?: *Ano-*Ne ( *nehodící se škrtněte)
Anketa bude vypsána do středy 12.2.2014
Jméno a bydliště a datum podpisu osoby, která listinu podepsala
Lístek bude navrácen v zalepené obálce na podatelnu obecního úřadu nejpozději do středy 19.2.2014 do 18.00hod
Obálka musí být zalepená
K nezalepeným obálkám nebo nepodepsaným listinám s uvedeným rozhodnutím nebude přihlíženo.
2. NESCHVÁLILO:
Žádost o příspěvek na pořízení BABYBOXU
3. VZALO NA VĚDOMÍ
Žádost společnosti SPRINT Zlín spol. s.r.o., podepsanou jednatelem Milanem Jurčíkem. Pověřuje starostu zjištěním podkladů na KÚ viz odst. 6 zápisu
z dnešního jednání.

Usnesení zastupitelstva obce Míškovice ze zasedání č.j. 2/2014, které se konalo dne 5.3.2014 od 18.30 hod v zasedací místnosti
obecního úřadu Míškovice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů přijalo následující usnesení:
1. SCHVÁLILO:
Zapisovatele: Lenka Gazdová
Ověřovatelé zápisu: Zanáška Pavel, Zelina Martin, Zelina Petr
Návrhovou komisi: Mikalová Lucie, Zelina Miroslav
Program jednání v předloženém znění
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 104005969/001 mezi obcí Míškovice a E-ON Distribuce, a.s F.A Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030017623/001, mezi obcí Míškovice a E-ON Distribuce, a.s F.A Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice
navýšení rozpočtu v souvislosti stavebních úprav toalet v pohostinství na KD ve výši 52.038Kč
Návrh na úpravu přidělených dotací dobrovolným spolkům v celkové výši 226.000,-Kč. Rozpis výše dotací pro jednotlivé spolky jim bude zaslán písemně
Žádost o odprodej pozemků par.č. 913 – ostatní plocha o výměře 145m2 a v žádosti přesně neurčené části pozemku parcely č. 739 ostatní plocha (odhadem
635m2.) Pověřuje starostu pořízením g.plánu, který stanoví přesnou výměru a identifikaci požadované části par. č. 739. Následně bude dle zákona o obcích
zveřejněn záměr obce o prodeji pozemků žadateli k uvedenému účelu. Cena za 1m 2 je stanovena ve výši 200,-Kč. Náklady na pořízení g.plánu a náklady
spojené s prodejem hradí žadatel.
Předloženou změnu katastrální hranice v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Lechotice

2. NESCHVÁLILO:
Změnu
občasníku
Míškovjan.
Po
nadcházejících
volbách
si
nově
zvolené
zastupitelstvo
rozhodne
o stylu tohoto deníku.
žádost společnosti ZEKO s.r.o na prodej nebo směnu budovy bez č.p.- obecní stodola par.st.č.14 a část pozemku na par.č. 50 (viz. žádost předjednána na
zasedání ZO č.j. 1/2014)
3. VZALO NA VĚDOMÍ
Nabídku obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou.
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SPOLKY

Český svaz chovatelů Míškovice
Dne 27.2.2014 se uskutečnila v hospůdce na Kovárně výroční členská schůze , které se zúčastnilo 13 členů a 5 hostů.Ve zprávě o činnosti za rok 2013, kterou přednesl
předseda ZO bylo konstatováno, že organizace slaví v roce 2014 35-té výročí od založení.Členská základna k 27.2.2014 činí 15 členů. Schůzová činnost: 1 výroční, 4
výborové, 3 rozšířený výbor, 2 členské 17. a 21.2.2014 k volbě delegáta na okresní konferenci. Výstavnická činnost: uspořádali jsme 2 výstavy, obeslali jsme 10
výstav, na kterých se podíleli: Mlčák Martin, Ing. Gaja Miloslav, Marčík Antonín a Brázdil Vítězslav holuby a Vybíralík Jaroslav králíky. Publikační činnost: 3x
příspěvek do Míškovjanu, 1 x příspěvek do obecní kroniky, 1 x zveřejnění dvou výstav v časopise Chovatel, 1 x dopsání kroniky za rok 2013. Ostatní činnost: brigáda
na okresní výstavě drobného zvířectva v Kroměříži – zajišťování pokladny- po dva dny zajišťoval za organizaci předseda. Plnění plánu práce za rok 2013: plán práce až
na jeden bod – nátěr kovové konstrukce haly, splněn. Na jeho plnění se podílelo 10 ze 17-ti členů. Za to jim patří poděkování. V závěru zprávy o činnosti bych chtěl
poděkovat zastupitelstvu obce za dotaci na dvě výstavy a starostovi obce za písemnou podporu našeho projektu MAS Moštěnka, fishe rozvoj venkova (dotace).
Poděkování patří panu Josefu Polaštíkovi za poskytování přívodu elektřiny po dobu výstav, panu Jaroslavu Brázdilovi, soukromému zemědělci za poskytnutí
sponzorského daru do tomboly, za podporu projektu MAS Moštěnka děkuji: Josefu Polaštíkovi, Petru Štěpaníkovi, zahrádkářům panu Zdeňku Večeřovi, myslivcům a
rybářům panu Josefu Řezníkovi, ředitelce MŠ Míškovice a ředitelce ZŠ Mysločovice. I když projekt nebyl schválen, získali jsme určité poznatky ze způsobu
schvalování. Za pomoc při pořádání výstav děkuji pani Josefu Javorovi.
Ing. Gaja Miloslav
předseda ZO

Spolek rybářů Míškovice
Jaro na rybnících je nejživější část roku, hlavně pro ryby samotné. V dubnu a hlavně květnu se rozmnožuje, tedy tře, drtivá většina ryb, které můžete ulovit v našich
rybnících. Letos lze očekávat, že se ryby budou třít dříve. Může za to teplejší voda a také velmi mírná zima, díky které by měly ryby mít dost sil.Nejdřív se na Potokách
třou štiky. Běžně se třou od února do poloviny dubna a je dost možné, že letos to už stihly. Zato kapři, kteří se běžně třou mezi začátkem dubna a druhou polovinou
května se teprve třít budou. Malé rybky tak zaplní prostor po kaprech, které se místním rybářům podařilo v minulé sezóně ulovit. Celkově bylo od vody odneseno 32
kaprů, což je skoro dvojnásobek oproti loňskému roku, ve kterém si rybáři vzali domů jen 17 kaprů. Kromě kaprů se v uplynulé sezóně podařilo ulovit 5 štik a jednoho
amura.
A u čísel ještě zůstaneme. Na tradičním vánočním prodeji ryb, se prodalo takřka pět set kilo kapra, což jen potvrzuje stoupající zájem veřejnosti. Rybářský ples měl
stejně jako minulý rok 130 účastníků, kterým hrála k tanci a poslechu hudba do brzkých ranních hodin. Náš spolek měl k 31.12.2013 celkem 48 členů, z toho
9 ve věku od 6 do 17 let. Všichni členové odpracovali za loňský rok 860 brigádnických hodin. Pohyb na rybnících na jaře by měl být tichý a neměl by rušit probíhající
zahnízdění ptáků, včetně kachny divoké.
Za spolek Rybářů Martin Zavadil

Český zahrádkářský svaz Míškovice
Rok 2014 jsme započali oslavně, neboť 29. ledna jsme oslavili 55 výročí od založení našeho zahrádkářského svazu. Nejstarší žijící a zakládající člen pan Karel Mikala
vstoupil do svazu v srpnu roku 1959 a je aktivním členem doposud. Slavnostní schůzi jsme uspořádali 26. ledna v Hospůdce Na kovárně, kde bylo přítomno
18 našich členů z celkových 26 a také zástupci Územního sdružení ČZS Kroměříž, místních spolků a přátelé z okolních zahrádkářských svazů, z Machové a
Tlumačova. Na této slavnostní schůzi byl předán věcný dar př. Karlu Mikalovi za jeho dlouholetou práci a Jana Skotková převzala z rukou předsedy ÚS Kroměříž
Jiřího Pecháčka bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství, kterou jí udělila Republiková rada ČZS. Této slavnostní schůzi předcházela výroční členská
schůze, která proběhla 14. ledna 2014. Zde byl zvolen staronový výbor jen s jednou změnou. Př. Karel Mikala rezignoval na funkci tajemníka svazu a navrhl Skotkovou
Janu, kterou výbor následně jednomyslně zvolil. Předsedou nadále zůstává Večeřa Zdeněk, místopředseda Bortl Jaromír, pokladník Matula Václav, hospodář Lužíková
Alena. 29. března jsme uspořádali tradiční Košt slivovice a nově i likérů ( popsáno v předešlém článku ). Po ukončení koštu nám jeden
z návštěvníků řekl, že teď máme vlastně do výstavy volno, jako bychom během roku nic nedělali, což nás velmi zamrzelo, takže co nás čeká v nejbližší době?
Připravujeme se na generální opravu elektroinstalace ve výkupně, již proběhla brigáda v sadu, další nás čeká v povidlárně, kde musíme opravit plesnivý strop
a zvýšit odtah odsávání par nad kotlem kde se vaří povidla. Zájemcům budeme provádět postřik peckovin, před poutí proběhne brigáda na úpravu živého plotu
průtahem obcí ( druhý sestřih v srpnu ), v zahradě MŠ ošetřeny ovocné stromy. Samozřejmostí je údržba sadu, zeleně kolem kostela a před obecním úřadem.
,, Pěkný a též suchý postní čas zvěstuje rok ourodný".
za ČZS Míškovice Jana Skotková
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SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů Míškovice
Jako již hodně let zpátky, druhý lednový pátek je dnem, kdy se koná výroční valná hromada našeho sboru. Nebylo tomu jinak ani letos. 10. ledna jsme se sešli na KD
spolu s našimi hosty z OÚ, místních spolků a zástupců sborů z našeho okrsku Hulín a sousedních sborů z Mysločovic a Sazovic. Na této schůzi byla zhodnocena
činnost za rok 2013 a navržen plán práce na rok 2014. V průběhu měsíce ledna a února jsme byli též hosty na výročních schůzích mnohých okolních sborů.
Z činnosti sboru v letošním roce to bylo zajištění sálu a propagace vystoupení ochotníků z Lukovečku 9.2.2014, které se vcelku vydařilo a v nadcházejícím čase by měl
být na programu další divadelní kus.15. února náš sbor organizoval již tradiční „Hasičský ples mladých“ se skupinou Expo-Penzion a Tři na Tři, který se poměrně
vydařil a byl další kulturní akcí v obci. Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly a přispěli tak k její bohatosti a atraktivitě.1. března proběhlo
v obci tradiční „Vodění medvěda“, tentokrát s živou kapelou, což přineslo určité oživení zaběhnutých tradic. Díky chabé zimě a příznivému počasí jsme zahájili úklid
na výletišti a výstavbu chodníku od bufetu k sociálnímu zařízení, na což byly použity prostředky z obecních dotací. Výkop na skladbu podloží a osazení obrubníků nám
sponzorsky provedl pan Martin Zelina, kterému tímto patří velké poděkování. Dosud byly osazeny obrubníky, navezen tzv. kufr z výfrezků, které budou zhutněny a
později osazena zámková dlažba. Z velké části již byly také provedeny terénní úpravy. Brigády se po 2 soboty zúčastnilo několik mladých hasičů, dorostenců a členů,
ale účast dalších mohla být vyšší.
Co nás čeká:
- dokončení chodníku a opravy budov na výletišti
- příprava mladých hasičů a dorostenců na soutěžní závody
- oslava svátku sv. Floriána v neděli 4. května, mše v 10:30hod, poté průvod ke kapli sv. Floriána
- taneční zábava 30. května se skupinou Expo
- pivní slavnosti 9. srpna
- a jiné drobné úkoly v rámci činnosti sboru
Přeji všem občanům povedené jaro a všem spolkům úspěšnost ve svém konání. Jiří Skopal, jednatel SDH

Myslivecké sdružení Míškovice
Není to tak dlouho, co nám začal měsíc duben a aprílové počasí nás navštívilo se vší parádou. Neobvykle vysoké teploty, sucho, způsobeno nedostatkem deště, může
mít vliv na chování především srnčí zvěře. Zvěř je méně čilá, je unavená a v některých lokalitách může trpět i nedostatkem vody. Uvidíme, čím nás ještě může neustále
měnící se počasí překvapit. Od nového roku, provedlo MS Míškovice mnoho činností a povinností. MS Míškovice postavila nové dvě kazatelny, které již pevně stojí na
svých místech. Jedna našla své místo na pokraji lesa jatky, druhá je vztyčena u lesa zvaném čtvrtě. Dále proběhla medikace proti střečku u srnčí zvěře, kterou od 16.5.
můžeme lovit. Jako každý rok, jsme uspořádali 30.3. výroční členskou schůzi. Na této schůzi se zhodnotil jako vždy minulý rok, členové i hosté členské schůze byli
seznámeni s finančními pohyby a hospodařením spolku, dále proběhlo sestavení plánu činností na letošní rok. Nedílnou součástí členské schůze bylo přijetí nového
člena Daniela Malinského. MS Mškovice má tedy k 1.4.2014 15 členů. Pro letošní rok si MS Míškovice stanovilo mnoho cílů. Jako v předešlých letech se budou konat
střelecké závody, o kterých budou občané včasně informováni.
za MS Míškovice Daniel Malinský ve spolupráci s Renatou Janalíkovou

TJ Sokol Míškovice
Zima ani nezačala a už se hlásí jaro a pomalu se již rozjíždí jarní část fotbalových soutěží. Naše mužstvo začalo s přípravou v měsíci lednu, kdy tréninky se střídaly
v tělocvičně a na víceúčelovém hřišti. V měsíci únoru proběhlo soustředění v Nemšové na Slovensku, kde byly v tuto dobu ideální podmínky. Nezúčastnili jsme se
žádného zimního turnaje a připravovali jsme se i nadále samostatně. Jarní část okresní mistrovské soutěže III. třídy jsme zahájili 30. dubna v Pravčicích, kde jsme
zvítězili 3:2.
Před zahájením jarní části jsme uspořádali v pořadí již 18. Sokolský ples 15. března, kterého se zúčastnilo na 140 platících. K tanci a poslechu hrála zlínská skupina
Vivian. Valná hromada proběhla o týden později a zvolila 11. členný výbor a 3. člennou revizní komisi. Na prvním zasedání výkonného výboru byl předsedou zvolen
opět David Mikala. Rovněž i v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci šaten na fotbalovém hřišti a to především na WC, ve sprchách a v kabině rozhodčích.
Provedena byla již vertikutace hrací plochy.Rovněž náš dálkový běžec Karel Budík byl činný a zúčastnil se několika závodů, kde úspěšně reprezentoval náš oddíl a také
obec.Poslední neděli v březnu jsme uspořádali veřejné bruslení na zimním stadionu v Kroměříži, pro všechny zájemce z naší obce, především však pro děti. Pro
všechny byl vstup zdarma.
Lubomír Stoklásek, jednatel

-5-

MÍŠKOVJAN 1/2014

KRONIKA
Co se psalo v obecní kronice
Před 190 lety v roce 1824 Ignác Doležílek vystoupil ze služby 11. června do Jasenné a byl v této obci za učitele 5 roků. Od roku 1819
až 1824. Na jeho místo nastoupil Josef Klanica.
Před 180 lety v roce 1834 Toho roku čítá obec 58 čísel s 333 obyvateli.
Před 150 lety v roce 1864
Léta Páně 1864 byly volby a zvoleni byli: Josef Brázdil pudmistr, Josef Zelina, Josef Gaja radní.
30 června: Josef Brázdil za pudmistra, Ondřej Pospíšil, Karel Kojecký za radní.
V tomto roce, byly volby znovu dne 30. června poněvadž byla zase konstituce jako 1848 a byl vydán nový zákon, podle něhož byla volba,
neboť času minulého byly jenom dva sbory a dle nového zákona muselo se volit na 3 sbory, kdež také o jednoho výborníka jest více, tj.
devět.
V tomto roce byl kontribučenský a peněžní fond do samosprávy účastníků odevzdán výboru, který byl zvolen z osmnácti obcí. Výbor byl sestaven z osmnácti údů.
První se jmenuje předseda a byl zvolen: předseda Josef Hubík z Rudslavic, správce fondu Frant. Linhart z Lechotic, přísedící Ondřej Pospíšil z Míškovic, Josef
Skopalík z Mysločovic, Frant. Dvorník z Chomýže, Frant. Vajda z Kostelce. Roku 1864 odešel z obce učitel František Renda a na jeho místo nastoupil učitel Končák
ze Zahnašovic.
Citováno tak, jak bylo zapsáno tehdejším kronikářem

ZPRÁVIČKY, INFORMACE, SDĚLENÍ…..

Dotace
V současné době má obec Míškovice podány tyto žádosti o dotaci:
- Žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ – vyjádření pravděpodobně koncem června.
- Žádost o dotaci na dětské hřiště do MŠ – loni jsme s touto žádostí neuspěli, proto jsme letos podali novou.
- Žádost o dotaci na zeleň v obci – Operační program životního prostředí, oblast podpory 6.5, regenerace urbanizované krajiny žádost
na úpravu zeleně dolního a horního konce.



Výtěžek Tříkrálové sbírky, která proběhla v naší obci, činil 22.744,- Kč. Charita ČR děkuje koledníkům a všem občanům za
ochotu pomáhat lidem v nouzi.
V naší obci byl nově přistaven kontejner na použité ošacení a obuv. Kontejner je umístěn před budovou OÚ vedle kontejnerů na sklo. Použité oblečení a boty
prosím ukládejte do tohoto kontejneru čisté a zabalené v sáčku. Tyto věci budou dále přebírány a použity Charitou pro občany v nouzi.
Svoz plastového odpadu – pytlový sběr pro rok 2014
23.
20.
17.
29.
26.

dubna
května
června
července
srpna

23.
21.
19.
16.
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ZÁBAVA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

JUBILANTI
duben - červenec 2014

OBČÁNCI 11-12/2013

50 let
listopad:
prosinec:

duben: Kadlánek Jiří
červen: Rapantová Pavla

Kostěncová Ella
Horák Josef
Sieklik Ondřej

55 let

OBČÁNCI 2014
březen:

červenec: Kulendová Věroslava

60 let

Trávníčková Klára,
Valčíková Denisa

duben: Hala Josef
květen: Andrýsek Antonín, Bortl Jaromír
červen: Zelinová Jaroslava
červenec: Pálka Miroslav

„

65 let
květen: Bartošík Stanislav, Foukal Josef
červenec: Dosoudil Vladimír

70 let
duben: Zelinová Anna
červenec: Brázdil Jaroslav

75 let
duben: Malošíková Marta
červenec: Hrušková Marie

Dej každému dni příležitost,
aby se mohl stát tím nejkrásnějším
dnem v tvém životě.
(M. Twain)
Dovolujeme si upozornit, že tuto rubriku považujeme
za společensky prospěšnou a právně nezávadnou.
Pokud si občané, dožívající se životních jubileí, nepřejí
být zveřejněni, žádáme je, aby tuto skutečnost písemně
či ústně nahlásili na obecním úřadu.

Vydává: OÚ Míškovice,
Míškovice 46, 76852
e-mail:ou@obecmiskovice.cz
www.obecmiskovice.cz

redakčně připravuje:
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80 let
duben: Matulík František
květen: Koválová Marie
červenec: Zavadilová Růžena

85 let
červen: Andrýsková Marta
červenec: Miklíková Božena
NEJSTARŠÍ OBČANKA 93LET
KOLOMAZNÍKOVÁ MARIE

Lucie Mikalová

uzávěrka:
04.04. 2013
další číslo: 2/2014
počet výtisků: 230 ks
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