Míškovjan
Zpravodajský občasník obecního úřadu Míškovice

Obecní knihovna Míškovice
V roce 2012, po
mnoha letech, nabídla
obec svým občanům
opět možnost zapůjčení knih a časopisů
v nově otevřené
Obecní knihovně. Počáteční zájem byl velký jak u dospělých,
tak i dětských čtenářů. Časem však návštěvnost
stagnovala a postupně se začala snižovat. Nyní
má knihovna jen 46 stálých čtenářů. Myslím
si, že je to velká škoda, neboť má knihovna co
nabídnout. V současnosti je to 786 ks vlastních svazků, dále pak je dlouhodobě zapůjčeno
z knihovny Holešov dalších zhruba 200 svazků.
Kromě toho knihovna Kroměříž poskytuje výměnné soubory v počtu dalších cca 240 titulů,
které se vždy po jednom roce vyměňují a tak
má čtenář vlastně pořád něco nového v nabídce.
Také obecní úřad vyčleňuje každoročně ze své-

ho rozpočtu část finančních prostředků
a tak má knihovna
možnost zakoupit
u čtenářů nejžádanější tituly a knižní
novinky.
Přijďte tedy a zkuste znovu ten pocit, kdy
usednete či ulehnete do svých křesel, pohovek či postelí, a kromě toho ticha kolem Vás,
přerušovaného občasným zašustěním obrácených stránek, nebude nic, jen ten příběh,
jehož se stanete součástí, a který Vás zcela
pohltí. A tak i Vy se vlastně stanete na chvíli spisovateli, neboť ve své fantazii budete
ten příběh spoluutvářet či přepisovat podle
svých představ a hlavně jej osobně prožívat.
A taky v tom shonu života nezapomeňte na
své děti. Vyměňte jim na chvíli televizi či tablet za pěknou knihu. Na čas strávený s Vámi
a pěknou knihou budou jistě rády vzpomínat.
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Tak nezapomeňte a přijďte se někdy alespoň
podívat. Máme otevřeno každou středu od
16.00 do 18.00 hodin. Kromě toho nás najdete
na Internetu knihovna.obecmiskovice.cz/, kde
na našich stránkách nám můžete zanechat Váš
vzkaz, požadavek či připomínku.

Dětský karneval
Karneval pro děti se uskutečnil v sobotu
25. března od 15 hodin v místním kulturním
domě. Akce se konala po loňské pauze, kterou způsobila malá účast dětí v předloňském
roce. Proto jsme měli velkou radost z širokého zastoupení spousty masek v tomto roce.
Karneval navštívili zejména děti předškolního
věku, ale také školáci a naši nejmenší. Každý
z nich v obklopení svých rodičů, prarodičů,
sourozenců, tetiček a strýců, kteří jim vytvářeli skvělou atmosféru a zapojovali se do různých společných aktivit.
A jak náš karneval probíhal? Abychom
mohli zvolit více vítězů, a boj o výhru se stal
co nejvíce spravedlivým, rozdělili jsme děti do
tří kategorií podle věku. První kategorie zářila
žlutou barvou a patřila nejmenším dětem do
tří let věku. Další kategorie, tentokrát červená,
zahrnovala děti předškolního věku, a nakonec
modrá kategorie náležela dětem školou povinných. Ihned při vstupu obdrželo každé dítko
číslo v barvě své dané kategorie, umístěné tak,

Duben 2017

Miroslav Zavadil, knihovník

zPRÁVIČKY/INFORMACE
aby jej nikdo z hodnotících nepřehlédl. Všichni kdo děti na karneval doprovázeli, dostali
při příchodu hodnotící lístky, na které napsali
vždy tři své favority z každé skupiny masek.
Po zahájení karnevalu se nám masky krásně
předvedly a představily na pódiu. Poté následovala zábava a bohatý program v podobě
soutěží a tanečků pod vedením klauna Huberta

a jeho asistentky Olinky. Odměna pro děti za
účast na soutěžích a hrách byla v podobě malých sladkostí. Vyvrcholením akce se stalo vyhlašování těch nejlepších masek v každé kategorii. Pro všechny hodnotící ten nejtěžší úkol,
jelikož všechny masky zářily svojí originalitou
a provedením. Po sečtení všech hlasů došlo na
slavnostní vyhlášení vítězů, pro které byly při-

praveny ceny. Avšak žádná z masek neodcházela s prázdnou, pro všechny jsme uskutečnili
závěrem akce tombolu, kde si každý mohl vybrat odměnu podle svého.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na
další společné chvíle s Vámi.
za zastupitelstvo obce
Lenka Gazdová, místostarostka

Spolek rybářů Míškovice
Na Potokách je rušno. Potom co jsme získali
za začátku roku dotaci na odbahnění rybníků
a dodali veškeré potřebné materiály, se firma
Rovina Hulín a.s. mohla pustit začátkem března do práce. Postupně vybagrovala nánosy
bahna z prvních dvou rybníků a aktuálně začíná s navážením kamene na zpevnění břehů.
Kromě bahna, které do rybníků přinesou deště
z okolních polí, se totiž rybníky zanáší i postupnou erozí břehů. Abychom erozi omezili
na minimum, břehy rybníků budou oproti minulému stavu zpevněny kamenem. Díky tomu
se budou rybníky zanášet mnohem pomaleji.
Letošní rok bude obecně na počet ulovených
ryb chudší, ovšem odbahnění je zásadní pro
fungování všech rybníků do budoucna. A že
by bylo co lovit. Při výlovu prvního rybníka
od Mysločovic jsme 8.dubna vylovili přes
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380 kaprů, ale v rybníku byl i úhoř, tolstolobik, 5 candátů, několik velkých okounů a kupříkladu i přes metr dlouhá kapitální
štika. I když deštivé počasí nám zrovna nepřálo, velký dík za
rychle provedený výlov patří všem zúčastněným členům. Poslední rybník je tak připravený pro všechny nutné úpravy.
Vzhledem k tomu, že vybagrování, zpevnění břehů a všechny ostatní práce mají být na Potokách hotové k 30. 6. 2017,
letošní rybářské závody budou buď zrušeny, nebo proběhnou
v pozdějším termínu. Jak rychle se vrátí ryby do Potoků, bude
záležet hlavně na letních srážkách, které jsou v posledních letech opravdu nevyzpytatelné.
za Spolek rybářů Míškovice Martin Zavadil

Český zahrádkářský svaz Míškovice

Začínají nejkrásnější měsíce každého zahrádkáře. Všechno kvete a voní.
Provoňte si obývák, ozdobte zahradu
a nezapomeňte na barvy, povzbuzují
chuť do života!

ke zdařilému průběhu večera. Prvenství si nakonec odnesl Vrána Lubomír, na druhém místě
skončila pálenka pana Josefa Brázdila a třetí
příčka patřila panu Františkovi Malošíkovi.
Všichni ocenění soutěžili s trnkovou pálenkou.

vač, který používáme např. pro postřik peckovin. Dále jsme zakoupili plotostřih a křovinořez. Tyto věci byly částečně hrazeny z dotace,
kterou každoročně dostáváme od OÚ. Zbytek
byl hrazen z našich prostředků.

K 1. 2. 2017 měl náš svaz 28 členů, 12 žen
a 16 mužů. Věkový průměr členů je 63,5 roku.
Dvě členky z našich řad odešly (Gajová B.
a Vránová L.), podařilo se nám však získat tři
členy nové ( Balous R., Gazdová Bl., Sovadinová M.).

19. února 2017 proběhla v Hospůdce Na
kovárně Výroční členská schůze, na které
bylo přítomno 18 členů, 10 hostů (z Územního sdružení Kroměříž, OÚ, zástupci místních
spolků, okolních zahrádkářských svazů). Na
schůzi byl zhodnocen uplynulý rok, byly oceněni někteří členové za svoji příkladnou práci
pro svaz a byly vytýčeny cíle pro rok 2017.

V nejbližší době nás čeká v sadu pravidelná
údržba, což je sečení trávy a zalévání stromků.
Jarní postřik peckovin proti pilatce (členům
i ostatním zájemcům z řad občanů), před poutí
sestřih živého plotu průtahem obcí a ve dvorové části výkupny je nutné dodělat podhled.

•

13. ledna 2017 proběhla velmi zajímavá
přednáška na téma -Peckoviny-, kterou za
účasti 20 zájemců velmi poutavě přednesl
MVDr. Fr. Václavík. V zimních měsících bychom chtěli pokračovat s nějakým dalším tématem.
10. ročník Koštu slivovice proběhl za hojné účasti dne 11. února 2017 v KD. 42 vzorků
převážně trnkových pálenek se ucházelo o prvenství v jubilejním ročníku. Bohaté občerstvení, živá hudba a dobré pálenky jistě přispěly

V měsíci březnu proběhlo již několik brigád v naší budově a sadu za výkupnou. Byly
ořezány a vytrhány staré a nemocné stromy
a následně zakoupeny a vysazeny stromy nové.
Celkem 13 kusů švestek v sadu a 5 kusů v MŠ.
Stromy byly také zabezpečeny obalem proti
okusu zvěří. Abychom měly více živého materiálu na naši podzimní výstavu, byly vysazeny v sadu také některé druhy okrasných keřů
a travin. Bylo nutné nechat opravit postřiko-

1. a 2. dubna 2017 proběhl v Olomouci
dvoudenní floristický kurz, kterého se zúčastnily i dvě naše členky. Tento kurz bude
v měsíci srpnu zakončen závěrečnou zkouškou. Stejně jako vloni proběhnou i letos floristické soutěže, kterých se zúčastní i naše členky.
První s tématem – zlatá svatba – proběhne již
v sobotu 29. dubna 2017 na Florii v Kroměříži.
za ČZS,
Jana Skotková, jednatel
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Sbor dobrovolných
hasičů Míškovice
Předvánoční čas nebyl pro náš sbor příliš
šťastným obdobím, protože naše řady navždy
opustil náš dlouholetý aktivní člen, bratr Jan
Brázdil. Důstojně jsme se s ním rozloučili těsně před vánočními svátky za velké účasti členů
okolních sborů i veřejnosti.
Nový rok 2017 jsme tradičně započali
první pátek v novém roce, letos na Tři krále,
6. ledna. Zhodnotili jsme práci v roce minulém a nastínili jsme si naše cíle v roce 2017.
V průběhu ledna a února se naši členové účastnili výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů jak v našem okrsku Hulín, tak
v sousedních spřátelených sborech a výročních schůzí místních spolků.
Vedle školení velitelů sborů v Bystřici p. H.
byl první větší akcí Hasičský ples mladých se
skupinou Expo & Pension, konaný 18. února,
který se velmi vydařil i díky všem sponzorům,
kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly, za
což jim náleží veřejné poděkování.
Hned o týden později následovalo tradiční
masopustní Vodění medvěda. Akce proběhla
za účasti 26 masek za hudebního doprovodu
4 členů dechové hudby „Hulíňané“. Tato akce
se vcelku vydařila a byla zakončena tradiční
vaječnou smaženicí a posezením v hospůdce
„Na Kovárně“.
Počátkem března jsme taktéž zajišťovali
pořádání divadelního představení ochotníků
z Holešova, kteří přijeli se satirickou komedií
„Vzpoura nevěst“. Sešlo se na ni asi 75 diváků.
Z akcí, které nás čekají, je to brigáda na výletišti a sběr kovového odpadu, koncem dubna.
Oslavy svátku sv. Floriána v neděli 7. května
s tradičním časovým scénářem, dále v pondělí

8. května soutěž historických sundávacích
stříkaček, které se zúčastní družstva z Míškovic, Šarov, Police, Újezdu u Valašských
Klobouk a Kvítkovic. V polovině května účast
mládežnických družstev ve hře „Plamen“
v Bezměrově a v červnu tradiční pouťová zá-

bava se skupinou Expo & Pension. V polovině května pak také začínají hasičské soutěže
na všech úrovních.
Je toho hodně, ale my to zvládneme. A těšíme se na Vaši spoluúčast. Pěkné jaro!
za SDH Jiří Skopal, jednatel

Myslivecké sdružení Míškovice
Letošní leden a únor bezpochyby prověřil
zásoby krmiv k přikrmování i pracovní nasazení našich členů. V některých krmných zařízeních jsme museli krmivo doplňovat i několikrát týdně, aby zvěř za daných klimatických
podmínek nestrádala.
V březnu jsme započali z opravami mysliveckých zařízení, především chátrajících po4

sedů, abychom mohli zdárně plnit plán lovu,
který nám byl vzhledem k početnímu stavu
spárkaté zvěře, navýšen.
Nemalé starosti nám dělá zvěř černá, která je
velmi chytrá a přizpůsobivá, její počty rostou
geometrickou řadou, působí velké škody na
polních plodinách a taky na mláďatech ostatní

zvěře. Lov černé zvěře je v našich podmínkách
poměrně složitý, zimovat tato zvěř odchází do
velkých lesních celků a zpátky se k nám vrací až na jaře, když jsou polní plodiny patřičně
vzrostlé, aby v nich našla útočiště a krytinu.
Na polích má dostatek potravy a je proto velmi
těžké prasata přilákat na vnadiště, kde by se
dala lovit a vzhledem k absenci většiny pol-
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ních cest, se k nim přiblížit na dostřel. Rozhodli jsme se, proto dle doporučení odborníků
ministerstva zemědělství, instalovat speciální
odchytové zařízení. Uvidíme, zda budeme letos v lovu prasat úspěšnější.

Duben je začátek mysliveckého roku. Od
dubna do června se v přírodě rodí nový život,
proto je potřeba mít některé věci na paměti,
aby nedocházelo ke zbytečným zásahům, respektive nošením mláďat z přírody. Ne vždy
je totiž pomoc člověka na místě. Řada druhů
nechává svá mláďata relativně bez dozoru, aby
se k nim posléze vrátila a nakrmila je. A tak se
často stává, že lidé najdou vypadlé ptačí mládě z hnízda či savčí mládě v trávě. Hlazení,
sbírání a nošení domů těchto mláďat je však
obrovskou chybou. V případě ptáčete je ještě
jakási naděje vrátit mládě zpět rodičům či jej
podložit do hnízda adoptivním pěstounům, ale
v případě savčích mláďat / zajíčci či srnčata…
/ je návrat do přírody téměř nemožný a z mláděte se stává doživotní chovanec potřebující
lidskou péči. Uvědomme si to, než sáhneme
na roztomilé savčí mládě náhodně nalezené
v přírodě. I přesto, že díky sdělovacím prostředkům je osvěta veřejnosti na lepší úrovni,

nevhodně odebraných mláďat z přírody neubývá. Rád bych taky touto cestou poprosil
majitele čtyřnohých miláčků, aby je v tomto
období nepouštěli v přírodě volně.
Pozvání:
v neděli 11. června zveme všechny příznivce střeleckého sportu a dobrého jídla na
tradiční střelecké závody v brokové střelbě,
součástí závodů budou i dětské závody ve
střelbě ze vzduchovky.
za MS Míškovice Josef Řezník, předseda

TJ Sokol Míškovice

Tak nám přišlo jaro, alespoň podle kalendáře a pomalu se začíná rozjíždět fotbalová sezóna. Před tím však bych vás seznámil, co jsme
podnikali během zimních měsíců. V měsíci
lednu pro běhla Valná hromada, která nebyla
volební, takže jsme pouze zhodnotili minulý
rok a dali si cíle pro ten letošní. V únoru jsme
uspořádali v pořadí už 21. Sokolský ples, který

splnil to, co jsme od něj očekávali po stránce
společenské i ekonomické.
V měsíci březnu jsme uspořádali již tradiční soustředění, které proběhlo čtyři dny, opět
v Nemšové na Slovensku. Zúčastnilo se ho
celkem 16 členů. Program byl zaměřen jak na
fyzickou tak taktickou stránku. Trénovalo se
2 hodiny dopoledne a 4 odpoledne.

Před zahájením soutěže jsme sehráli jedno
přípravné utkání doma se Žeranovicemi. Zatím jsme sehráli tři mistrovské zápasy. Dvakrát
jsme zvítězili a jednou jsme odešli poraženi.
Před námi je ještě hodně zápasů, protože soutěž končí až 18. června. Mužstvo trénuje Michal Bránecký a vedoucím je Tomáš Machálek.		
za TJ Sokol Míškovice
Lubomír Stoklásek, jednatel

český svaz včelařů holešov
19. 3. 2017 se konala Výroční členská
schůze v Holešově, kde došlo k volbě nového
předsedy, kterým byl zvolen př. Petr Maňásek, starosta obce Lechotic, a nahradil tak
př. Davida Hrubého z Tlumačova. Jedním
z bodů jednání bylo vyhodnocení zdravotního

stavu včelstev, podle výsledků vzorků jsou na
počet roztočů naše včelstva v normě.

kondici. O celkovém výsledku rozhodne počasí v dalším období.

Počet včelstev, které přezimovaly: Brázdil
Václav 9, Ing. Gaja Miroslav 5, Vaďurová Petra 3. Včelstva jsou v současné době v dobré

za Český svaz včelařů Holešov
Ing. Gaja Miroslav, důvěrník včelařů
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Český svaz chovatelů Míškovice
I když výroční členská schůze bude až 27. 4.
2017 v 17 hodin v klubovně ZO, už dnes
můžeme hodnotit rok 2016 jako úspěšný.
Největší podíl na tomto úspěchu mají bez
nároku na honorář tito členové: Ing. Gaja
Michal, Ing. Gaja Miroslav, Gazdoš Karel,
Malčík Antonín, kteří zajišťovali sběr železného šrotu a 3 dna pracovali při výstavě. Za to
jim patří velké poděkování. Dále bych chtěl
poděkovat př. Martinu Mlčákovi za pomoc
při výstavě a noční hlídání zvířat a Františku
Křižanovi za zapisování a pomoc při výstavě
a zapisování při posuzování. Na závěr nesmím

zapomět na naše mladé chovatele – Romana
Šenkyříka a Michala Gambase, budoucí členy
našeho spolku, kteří po celé 3 dny krmili zvířata a pomáhali, kde bylo potřeba. Víme, že
chovají zvířata i doma, a tak jim přejeme, aby
vydrželi u této ušlechtilé záliby.

Za organizaci výstavy a předvedená zvířata nám děkovali návštěvníci výstavy z naší
obce, ale i z okolních obcí. Tuto výstavu také
kladně hodnotil posuzovatel králíků Milan
Kozubík z Vizovic a Miroslav Kuras, posuzovatel holubů z Ostravy.

Na této výstavě v roce 2016 bylo vystaveno 350 ks drobných zvířat + 20 ks exotů
a 3 kamerunské ovce. Doprovodný program
jízda na koních v neděli v 10 hodin. Výborné
občerstvení doplnilo grilované jehně.

Zároveň bych chtěl pozvat všechny občany,
děti a mládež na výstavu drobného zvířectva
dne 22. 9. – 24. 9. 2017.
za ČSCH Míškovice Ing. Gaja Miroslav

Mateřská škola Míškovice
Přivítali jsme jaro s opravdu proměnlivým
aprílovým počasím a nezbývá nám než se
ohlédnout za úspěšným uplynulým obdobím.
Příjemné chvíle před vánočními svátky jsme
prožili opravdu tradičně. 6. prosince nás navštívila vzácná trojice - Mikuláš a andílkem
a čertem (v podání paní Jandorové a dcer, kterým opravdu velmi děkujeme – byly úžasné),
společně jsme si upekli perníčky a s babičkami je ozdobili, 16. prosince jsme si pro všechny blízké připravili besídku na téma „Čerti
v pekle“, která měla velký úspěch. Po besídce si
děti rozbalily velké množství rozmanitých dárečků u vánočního stromečku. Rozloučili jsme
s rokem 2016 a s přáním všeho dobrého jsme
přivítali rok nový.
V lednu jsme zahájili pravidelné aktivity pro
předškoláky „Metoda dobrého startu“ a „Hrátky s flétnou“, a pro všechny děti Keramika.
Navštívila nás paní Marie Janečková s divadelním představením „O veliké řepě“, „Proč si
s prasátkem nechtěl nikdo hrát“ a „Kůzlátka
a vlk“. Aktuální stav řeči u jednotlivých dětí
zkontrolovala Mgr. Martina Kaderková (ve
spolupráci v SPC pro vady řeči Kroměříž).
Hned 2. února jsme na poslední chvíli naplánovali návštěvu „Výstavy hraček“ v Hulíně,
kde byly dětem ukázány hračky z předešlých
dob. K velkému nadšení dětí si některé mohli
vyzkoušet a pohrát si s nimi. V týdnu „Z pohádky do pohádky“ p. uč. Zakopalová dětem
zahrála pohádku „O koblížkovi“, která se dětem tak líbila, že ji hrály samy ještě několikrát.
15. února jsme navštívili místní Knihovnu.
A s měsícem jsme se rozloučili už tradičně karnevalovým rejem masek, kterým to moc slušelo.
V březnu přijala naše pozvání třída 1.B
ze Základní školy Mysločovice na divadel6

ní představení „Ježkova
dobrodružství“ (Agentura
Jana) a i když jim dopravní spojení nepřálo, přesto
15. března přijeli. Ve spolupráci s místním spolkem
dobrovolných hasičů jsme
se zúčastnili výstavy „Požární ochrana očima dětí“.
23. března jsme za vyvolávání lidových říkadel
a písní vynesli Morenu
a tím vyhnali zimu. Na
31. března k nám přijeli
Juráňovi z ranče v Tlumačově a děti se mohly
povozit na koni a poníkovi. Návštěvu nám domluvila paní Gazdová, které
opravdu moc děkujeme za
zprostředkování krásného
dopoledne.
V dubnu jsme si zasadili
velikonoční osení, nabarvili kraslice a naučili se lidové koledy – připraveni na „šibačku“.
20. dubna jsme na Dni otevřených dveří přivítali mnoho nových dětí. Maloškům se u nás
líbilo a leckdy měly slzičku v oku, že už musí
odejít. Hned následující den nás už po páté navštívil p. Zdeněk Forejt s tématem „Ochrana
proti zubnímu kazu“. 26. dubna nás čeká fotografování třídy a budoucích školáků, tak snad
nám bude svítit sluníčko.
V měsících květnu a červnu s akcemi nepolevíme… 3. května zapíšeme nové děti
u zápisu do MŠ, k datu 12. května připravíme
překvapení našim maminkám v podobě besídky. 18. května pořádáme zahradní slavnost
na výletišti, při této příležitosti se rozloučíme

s budoucími školáky. 23. května si předškoláci vyzkouší na vlastní kůži jaké je to ve škole
v Mysločovicích. Před blížícími se prázdninami si ve školce zopakujeme tolik potřebné
informace o poskytnutí první pomoci – ve spolupráci s Českým červeným křížem. 8. června
připravujeme společně s rodiči „Pohádkový
les“ pro děti, v letošním školním roce i s překvapením pro rodiče. A poslední školní akcí
je školní výlet do Týna nad Bečvou za psím
spřežením.
Druhé pololetí je opravdu nabité různorodými akcemi, tak nezbývá jen popřát, ať všechno
zvládneme na jedničku.
Eva Oherová, ředitelka MŠ

zPRÁVIČKY/INFORMACE

míškovjan

májkování
Přinášení léta (Sommerholen) na neděli Laetare a jeho dodatečné přidružení k vyhánění
smrti (Todaustreiben) je doloženo v 16. století
v německém protestantském prostředí, odkud
se šířilo do slovanských oblastí. Obchůzky
se smrtkou a s májkem jsou časově odděleny
a aktéři nejsou vždy titíž. Přinášení léta se dále
vymezilo jako samostatný dívčí obyčej obchůzkové formy a diferencovalo se i věkově. Je starým pojmenováním obřadní zeleně, odvozeným
z německého Maie. Tak byl nazýván stromek
a s ním byla i obchůzka v německých lokalitách
na Moravě. Mladší apelativa jedlička či jedlečka, chodit na jedlečku (Olomoucko), borek
(Kroměřížsko, Uherskohradišťsko) reflektuje
druh používané zeleně.
K nejstarším prvkům dekoru, jimiž ozdobovala děvčata svůj stromek na počátku 18. století, patří stuhy, fábory a skořápky vajec. Řetězy
z textilních odstřižků a kousků slámy na borovém vršku, zaznamenáváme o sto let později
v Podluží, o pentlích a zlatém papíru se zmiňuje na Hranicku. Tyto staré dekory s velkým
územním rozsahem přetrvaly do současnosti.
Časem k nim přibyly další, zejména se rozhojnily ozdoby z papíru a se zřetelem dekorativním se krajově rozrůznily i způsoby
a prostředky ozdobování. Papír našel uplatnění

v řetízcích, třásních, květech, ve vystřihovánce, uchycené jako košík na spodních větvičkách stromku.
Při obchůzkách dívky doprovázely svou
píseň pohybem, točily stromkem v ruce nebo
mezi dlaněmi, aby se rozechvěly jeho ozdoby.
Upozorňují tak na něj, na stromek, jenž je pro
aktéry obyčeje i prostředkem k získání odměny. Obchůzky se od konce 19. století stále více
diferencovaly podle sociálního profilu účastníků, což vedlo k redukci jejich obřadního smyslu
a jistému znehodnocení zvyku v očích lokálního společenství.
V tradici 19. – 21. století se
prolíná starší forma obyčeje,
kdy je stromek společný všem
účastnicím obchůzky (v níž
přednostní postavení mají nejstarší dívky), společně se zdobí
a společné je i zakončení hostinou a dělením výslužky, a forma individuální, kdy má májek
každé děvče, ať už jde o kytici
z větviček smrčí a krušpánku
nebo o malé stromové vršky.
Také obchůzky jsou dvojího
typu, chodí se společně nebo
v malých skupinách a jednotlivě.

S procesem odehrávajícím se od sklonku
19. století, a tu máme na mysli individualizaci obchůzek, jejichž aktéry se stávají děvčátka předškolního věku, souvisí podomácká výroba májků na Hané. Zabývalo se tím
mnoho žen a široká je i paleta dekorativních
forem májků. Význačnou produkcí lokálního typu májku/jedličky se vyznačovaly vesnice kolem Svatého Kopečku u Olomouce
a i jinde na Hané, kde je toto umění živé dodnes.
Z materiálu Evy Večerkové „Zeleň v lidových
obyčejích“ z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea sestavil
Lubomír Stoklásek

důležité informace
• Informujeme občany, že v obci byl naistalován kamerový systém. Jedná se o prostor před obecním úřadem, který monitoruje
komunikaci dolního konce (kolem kostela).
Monitoring je prováděn za účelem porušování dopravních předpisů – zákaz vjezdu
nákladních vozidel v tomto prostoru. Druhý
monitoring je prováděn v prostoru sběrného
dvoru. Apelujeme tímto na občany, aby dodržovali třídění odpadů a vhazovali je do příslušných nádob, které jsou označeny. Našim
záměrem bylo, umožnit občanům co nejširší
dobu, kdy mohou své odpady odložit. Pokud

nebudete k třídění benevolentní, nebudeme
mít jinou možnost, než sběrný dvorek uzamknout a omezit tak jeho provoz. Následně by byla možnost odevzdat odpad pouze
v omezené době, kdy by byl přítomen pracovník obecního úřadu. Věříme, že k tomuto nebudeme muset přistoupit a děkujeme za Vaši
zodpovědnost při třídění.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ
• K plastovým odpadům využívejte převážně pytlový sběr, který je pro obec ekonomicky nejvýhodnější. Pokud Vám chybí žluté

plastové pytle, jsou k dispozici na obecním
úřadě. (Do těchto pytlů můžete odkládat veškerý směsný plast včetně polystyrénů. Právě
polystyrény jsou nejčastěji namíchané v kontejneru na papír nebo v nadměrném odpadu.)
• Do kontejnerů na trávu a biologický odpad, které jsou rozmístěny po obci, nevhazujte větve, kořeny keřů a stromků, okrasné
květiny jako jsou růže, rákos atd. Do těchto
kontejnerů patří pouze odpad, který je na nich
uveden. Pro větve ze stromů, keřů apod. je
vyhrazeno místo ve sběrném dvoře.
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Svozy plastů – pytlový sběr – květen až srpen 2017:
23. 5. 2017

květen – srpen 2017

20. 6. 2017

18. 7. 2017

JUBILANTI

50 let
Květen:		
Súkup Radek
Srpen:		
Řiháková Dagmar
		
Pagáč Jiří		
55 let
Květen:		
Zelinová Jarmila
		
Mikalová Anna		
Červenec:
Večeřová Jana
		
Mikala Karel
60 let				
Červen:		
Večeřová Zdeňka
Červenec:
Zavadilová Zdenka
		
Gaja Josef
Srpen:		
Bortlová Eva
		
Gaja Lubomír

70 let
Červen:		
Červenec:

Halová Pavla
Skotková Růžena

15. 8. 2017

Noví
občánci
prosinec 2016: 		
			

Jan Žárský
Radek Silvar

75 let
Květen:		
Janíková Věra
Červen:		
Brázdilová Vlasta
			
85 let
Srpen:		

Malošíková Marta

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.
Míškovjan vydává: OÚ Míškovice, Míškovice 46, 76852. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Číslo vydání: 1/2017, den vydání: 28. 4. 2017. Redakčně připravuje: Lenka Gazdová, příští uzávěrka: 15. 8. 2017, e-mail: ou@obecmiskovice.cz, náklad: 280 ks,
vychází 3x ročně, www.obecmiskovice.cz, MK ČR E 22485, zpravodaj není podroben korektuře, články jsou vloženy tak, jak je dodali přispivatelé.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
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