Míškovjan
Zpravodajský občasník obecního úřadu Míškovice
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto a s ním prázdniny
a čas dovolených. Pevně doufám, že jste si
odpočinuli a načerpali síly do zbytku letošního roku. Na podzim a v zimě nás totiž
čeká spousta práce.
Jistě neušlo vaší pozornosti, že jsme na
začátku června započali se stavbou čistírny odpadních vod. Byla vyhloubena jáma,
ve které bude umístěna technologická část
čistírny, a začala se budovat páteřní stoka
hlavního přivaděče do čistírny odpadních
vod. Během léta nám moc počasí nepřálo,
opakující se bouřky a deště nám několikrát
zaplavily staveništní jámu a v jednom případě i s bagrem, který zůstal v ní. V současné době je již zabetonována základová
deska, armují se boční stěny, staví bednění
a v nejbližších dnech dojde k vybetonování tělesa čistírny. Protože se letošní sklizeň
obilovin díky deštivému počasí zpozdila,
byly práce na hlavním přivaděči v polích
přerušeny a stavebníci se přesunuli do
obce na Dolní konec. Tady se pokračuje ve
výstavbě hlavní stoky, která bude začínat
uprostřed luk pana Zavadila, bude probíhat
celou návsí až k víceúčelovému hřišti a odsud pak do čistírny odpadních vod. V minulých dnech jste si jistě všimli vozidla
s přívěsem stojícího u krajnice cesty nebo
na trávě před vašimi domy a nepříjemného
zvuku, který vycházel z kanálu. Ne všechny kanalizační stoky se totiž budou stavět nové. Část stok bude zrekonstruována
vyvložkováním pryskyřičným rukávcem.
Obsluha vozidla prováděla přípravné práce. Ty spočívaly v odstranění nerovností
betonového potrubí, odfrézování přípojek
od jednotlivých domů, odstranění kořenů,
které prorostly do potrubí, a nepříjemný
zvuk vydával právě frézovací robot pracující v kanále. Práce na rekonstrukci stok
budou probíhat od poloviny srpna do konce
října a neměly by občany nijak omezovat.
V druhé polovině září započne výstavba
nových kanalizačních stok v ulici Na Kopci. Jedná se o domy po levé straně směrem
na Mysločovice, které mají kanál ve vlastních zahradách, tedy od č.p. 83 po č.p. 167.
Výkopové práce se budou provádět až po
sklizni úrody z vašich zahrádek a to ručně,
nebo bude použita malá stavební technika.

O všem budete v předstihu informováni.
Při výstavbě dojde také k uzavírce jednosměrné silnice v ulici Nová. Zde dojde
k zatrubnění příkopu vedoucího podél cesty a k napojení přípojky vody pro čistírnu,
která bude i se šachtou umístěna v silnici.
Obyvatelé ulice Foukalova se mohou těšit na novou cestu. V ulici se bude stavět
nová stoka, která bude umístěna uprostřed
silnice, proto dojde k odstranění betonové
cesty a následně k položení nového asfaltového povrchu. Na Kopci po pravé straně
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směrem na Machovou dojde k výstavbě
části nové stoky od domu č.p. 202 po průtlak pod silnicí, který je zaústěn do příkopu
podél jednosměrné silnice do ulice Nová,
kde se napojí kanalizace z nové výstavby
ulice Nad Uhliskem. Dojde také k opravě
silnice mezi domy č.p. 54 a č.p. 105, kde
se napojovala voda a plyn pro ulici Nad
Uhliskem. Část nové stoky bude vystavěna před domy č.p. 70, 66, 40 a 39, v průběhu výstavby dojde k menšímu omezení
v dopravě. Velká uzavírka nás očekává za
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kostelem. Hlavní přivaděč tu povedeme
v cestě a před Dosoudilovým se spojí se
stokou, která vede od výletiště. Podejde
potok a bude pokračovat mezi víceúčelovým hřištěm a potokem k mostku u bývalé
požární nádrže. Zde opět podejde potok
a odtud bude směřovat nahoru k příjezdové
komunikaci k čistírně odpadních vod. Od
domu Matulových, č.p. 71, povede taktéž
nová stoka. Do ní bude svedena část kanalizace ze zahrad a část kanalizace z ulice Nová. Vše pak bude ústit do hlavního
přivaděče v příjezdové cestě k čistírně.
Přípojky od jednotlivých domů v trasách
nově budovaných stok se budou dopojovat
až v době, kdy bude vybudován hlavní přivaděč a obtoková stoka ČOV. To je stručný
nástin toho, jak se bude dál pokračovat při
výstavbě čistírny odpadních vod. Termíny
jednotlivých prací jsou pouze orientační,
situace se mění každým dnem vzhledem
k počasí a dodávkám materiálu, kterého
začíná být nedostatek. Celá stavba čistírny
bude obec stát 74,5 milionů korun. Dotace
od Ministerstva zemědělství a Zlínského
kraje budou činit 41,5 milionů, 13 milionů
máme na tuto akci našetřeno na obecním
účtě a zbývající část, 20 milionů, bude úvěr
od banky.
Ale čistírna je jen jeden z projektů, na kterých v současnosti pracujeme. Co nejdříve
započneme s rekonstrukcí víceúčelového
hřiště, na které jsme obdrželi dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Nejvýhodnější nabídku na stavební práce podala firma
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. za necelých

1.478.000 Kč bez DPH, dotace od MMR je
80% uznatelných nákladů.
V předvánočním čase bychom se chtěli
pustit do rekonstrukce vnitřních prostor
kulturního domu. I na něj jsme byli úspěšní při žádosti o dotaci na MMR. V současnosti probíhá výběrové řízení. Dotace na
kulturní dům činí 4.050.000 Kč, cena díla
pak necelých 6 milionů bez DPH. Dodavatel prozatím nebyl vybrán.
Již delší čas debatujeme v zastupitelstvu
o budově naší Mateřské školy. Její kapacita je naprosto nedostačující, a tak jsme
zvažovali co dál. Nakonec jsme dospěli

k názoru, že nejlepší varianta bude stávající školku zbořit a na jejím místě postavit
školku novou. Oslovili jsme několik projektantů ohledně cenové nabídky na vypracování projektu nové Mateřské školy.
Momentálně jsme na začátku cesty k vybudování nové a moderní Mateřské školy
a pevně věřím, že se jí dočkáme.
Přeji Vám pěkný zbytek léta, spoustu sil do
další práce a děkuji za trpělivost a schovívavost při realizaci všech probíhajících
stavebních úprav v obci.
Josef Polaštík, starosta obce

Veřejná pochvala a poděkování
paní Barboře Zdráhalové
Vážená paní Zdráhalová, je nám velkou ctí, že Vám můžeme touto cestou veřejně za všechny členy
Zastupitelstva obce Míškovice poděkovat za obětavou a nezištnou pomoc obcím zasažených tornádem.
Již od samého počátku tragédie na Břeclavsku a Hodonínsku jste se aktivně zapojila do podpory těmto obcím,
zorganizovala a zajistila hmotnou pomoc, sehnala řadu sponzorů a finančních prostředků a sama jste na místě
přiložila ruku k dílu a pomáhala s rekonstrukcí zničených domů. Pro děti jste zorganizovala mnoho zajímavých
a nákladných programů, které je alespoň na chvíli rozptýlily a potěšily.
Ještě jednou děkujeme, vážíme si tohoto počinu a přejeme Vám mnoho úspěchů a radosti.

Z archivu Matriky Míškovice
Rozhodnutím ONV v Kroměříži byla matrika zrušena k 1. červenci 1973. Matrikáře zastával p. Josef Zapletal, řídící školy do konce
roku 1971. Poslední svatbu, na které tuto
funkci zastával, byla svatba 20. listopadu
1971, Marie Stoklásková Míškovice a Ladi2

slav Zehnal Zahnašovice. V tomto roce zde
bylo 9 svateb. Od roku 1972 byl matrikářem
František Pavlištík, řídící školy po p. Zapletalovi a byl to poslední matrikář. Poslední
svatbu občana z Míškovic zde měla Marta
Andrýsková z Karlem Gambasem ze Záhli-

nic 30. září 1972. V tomto roce zde bylo celkem 5 svateb. A vůbec poslední svatbu v matričním obvodu Míškovice, měli 17. března
1973 Anna Valová s Františkem Menšíkem
z Lechotic a byla jediná v tomto roce.
Lubomír Stoklásek
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Svatba
V sobotu 14. 8. 2021 zažila naše obec
po několika letech premiéru.
V zasedací místnosti obecního úřadu
proběhla ve 14 hodin svatba dvou našich občanů.
Jednalo se o Jiřího Blažka a Romanu Staňkovou,
které oddal náš pan starosta Josef Polaštík.
Za účasti matrikářky paní Medkové z Holešova
proběhlo vše dle stanovených pravidel.
Novomanželům přejeme krásný
a spokojený společný život.

Spolek rybářů Míškovice
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Naše rybníky slouží pro rybolov, jako tak často není jen v samotných
zadržení vody v krajině, hnízdiště ptáků rybnících, ale i kolem nich.
Pevné zdraví
a jiné zvířeny ale často jen jako místo pro
a hezký konec léta vám za
hezkou procházku. I proto jsme na prviřábyr malé
– OTOF
Spolek Rybářů Míškovice
ním rybníku od Machové vybudovali
přeje Martin Zavadil
kryté posezení. V zemích českých jsou
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Spolek rybářů Míškovice

Zimní měsíce byli klidné. Led byl silný jen kratší období, takže p
zimu. Obecně je zimní období pro kapra, nejhojnější rybu v naš
brzké jaro patří k těm nekritičtějším. Během zimy ryby přijím
zesláblé. Ve studené jarní vodě je ještě málo přirozené potravy a
Jakmile voda dosáhne několik dní po sobě alespoň 10 stupňů, je
musí být tolik, aby je ryby dokázaly spotřebovat, jinak by krmiv
rybnících. Základním krmením v rybníkářství je obilí nižší jako
připraví vařenou pšenici, případně nakoupí kapří granule. Kaprů
nezaznamenali žádný úhyn a i zbylí kapři po tradičním Vánočním
že zbylé kapry pouštíme do našich rybníků. Úhyn je zpravidla žád

Nová rybářská sezóna začala 1. dubna a spolek rybářů do ní
Konečným se synem Vojtou. Na výroční schůzi byli zvoleni no
František Malošík, František Vrána, Josef Zavadil a Petr Ště
zakoupili nový křovinořez a postupně plánujeme brigády a sam
vážou.

18. 5. 2019 VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA RYBÁŘSKÉ ZÁVO

FOTO – rybáři

Český zahrádkářský svaz Míškovice

3

Srpen 2021

Český zahrádkářský svaz MíškoviCE
Zelenina z vlastní zahrádky je pro nás jakousi samozřejmostí a proto se každoročně vrháme do zavařování, zamrazování či
sušení našich výpěstků. Léto je v plném
proudu (příspěvek píši v červenci) a tak
mají zahrádkáři v tomto období plné ruce
práce.
Sešli jsme se na pár pracovních schůzkách,
naši členové př. Bortl a Skopal provedli jarní postřik peckovin a př. Skopal se
pravidelně stará o ovocné stromy v místní
MŠ. Dále jsme před poutí provedli spolu
s pracovníky OÚ sestřih živého plotu průtahem obcí a v měsíci červenci byly provedeny opravy na budově zpracovny ovoce
(omítky) a vnitřní výmalba a oprava omítek v povidlárně (úklid po výmalbě provedla př. Lužíková a p. Snášelová), neboť
se blíží vaření povidel a zpracování jablek
(šrotování, moštování).
31. 7. a 1. 8. 2021 proběhla na zámku
v Holešově Mezinárodní výstava mečíků.
Tuto výstavu pomáhala připravovat i naše
členka př. Skotková.
Ve dnech 25. a 26. září bychom chtěli
uspořádat naši tradiční výstavu. Doufáme,
že nám tuto oblíbenou akci opět nepřekazí

nějaký další virus, vitamínů máme plné zahrádky tak snad se zdatně ubráníme. :)
18. června 2021 zemřel náš bývalý předseda pan Leopold Holík, kterému patří po-

děkování za práci, kterou pro ČZS
Míškovice v době svého působení vykonal.
Za ČZS Jana Skotková

Sbor dobrovolných
hasičů Míškovice
I když se kovidová situace v jarních měsících výrazně zlepšila, přesto byly některé
aktivity a počty účastníků stále omezovány. Zrušeny byly veškeré mládežnické
pohárové i jiné soutěže. Přesto se nám
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podařily některé stálé akce zorganizovat.
Jednalo se především o účast na mši svaté
při oslavě svátku sv. Floriána, patrona hasičů
i obce Míškovice, kdy poté následovala beseda členů v zasedačce hasičské zbrojnice.

Po dalším rozvolnění jsme mohli po roční
pauze uspořádat pouťovou zábavu se skupinou Expo & Pension, na které se vlivem
dlouhé kulturní abstinence prezentoval
velký počet návštěvníků.

MÍŠKOVJAN
Poslední větší akcí našeho sboru byla účast
na oslavách 130. výročí založení hasičského sboru v Břestu, kde jsme se zúčastnili dopoledního slavnostního programu
a v odpolední části programu jsme provedli

kompletní ukázku ruční sundávací stříkačkou včetně přejezdu koňským spřežením zapůjčeným z tlumačovského
hřebčína. V následujícím období se dle kovidové situace zúčastníme některých soutěží

vahadlových stříkaček a možná uspořádáme soutěž mladých hasičů.
Přeji všem bezproblémový zbytek léta
a optimistický výhled do budoucna.
Jiří Skopal, jednatel SDH

TJ Sokol Míškovice
I přesto, že jsme loňskou sezonu neodehráli a ani pro letošní soutěžní sezonu tomu
bohužel nebude jinak, přichystali jsme
v průběhu prázdnin pro občany obce pár
akcí.
Pokud počasí dovolí a sejde se dostatečné
množství hráčů, chodíváme každou středu
hrávat fotbálek. Většinou se potkáváme
v počtu 10ti hráčů všech věkových kategorií. Sranda mače – hráváme na fotbalovém
hřišti na malé branky. Vyhrát chce samozřejmě každý z nás, ale v podstatě jde jen
o to, trochu se hýbat a užít si srandu. Zhodnocení odehraného utkání poté obvykle
probíhá v hospůdce u piva.
V půli prázdnin jsme uspořádali již 4. ročník fotbalového turnaje ulic. Poslední červencovou sobotu se na hřišti sešlo celkem
5 týmů. V napínavých utkáních trvajících
2x10minut mohli diváci vidět spoustu
krásných fotbalových akcí a gólů, mnoho
zahozených vyložených šancí a vzájemného slovního i fyzického pošťuchování. Titul
obhájila ulice Nová, druhé místo obsadil
Horní-Dolní konec, třetí se umístili hráči
z Kopce, bramborovou medaili si odnesla
ulice Nad Oborou a krásné páté místo zůstalo v Klevetově. Pro diváky i účastníky
byl otevřen bar, kde se mohli občerstvit
malí i velcí studenou limonádou, točeným
pivem, případně něčím ostřejším. V nabídce byla také káva a výborné zákusky
a pro nejmenší lízátka, oplatky i zmrzlina.

V grilovacím koutku se z rukou dvou sličných dam dal zakousnout výborný kuřecí
či vepřový steak, případně cigárko. Děti se
mohly vyřádit na skákacím hradě, zahrát si
fotbalové šipky nebo se nechat pomalovat
u velmi šikovné paní, která měla skutečně plné ruce práce vyhovět všem přítomným dětem. Nutno podotknout, že všechny
atrakce využili v závěru i někteří z dospělých. Zejména fotbalové šipky zaujaly dospělé mužské osazenstvo natolik, že si po
fotbálku uspořádali ještě miniturnaj v této
disciplíně. Počasí vyšlo na jedničku, zábava také, téměř vše se snědlo a vypilo, děti

i dospělí byli spokojeni, takže tento ročník
považujeme za vydařený.
No a nyní nás poslední prázdninovou
sobotu 28. 8. 2021 čeká ještě organizace
zábavy. Jste tedy srdečně zváni na taneční parket místního výletiště, kde od 20:00
hodin bude hrát kapela Křídla. Tak neseďte doma a přijďte se rozloučit s prázdninami na pořádnou závěrečnou párty.
Chtěli bychom připomenout, že je možnost pronájmu baru na hřišti pro různé
oslavy a podobné akce. V případě zájmu se
obracejte na Radka Sedláře.
TJ Sokol Míškovice
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Český svaz chovatelů Míškovice 1
Vážení čtenáři Míškovjanu,
léto nabírá na plné obrátky a doufám, že je
trávíte v poklidu, radosti a že jste prožili
odpočinkovou dovolenou.
Bohužel, ne všichni měli to štěstí prožít
léto bez starostí. Určitě si vzpomenete na
strašlivou událost, a to tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku. Dne 24.6.2021 v podvečerních hodinách bylo zasaženo sedm
obcí. Nejvíce byly postiženy obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína, Bažantnice
a Pánova. Jelikož jsme chtěli i my, chovatelé, co nejvíce pomoci, kromě finančních
příspěvků od jednotlivých členů, jsme za
naši organizaci nakoupili, po předchozí domluvě se zaženou oblastí, potřebné
materiály, jako byly lopaty, kýble, metry,
nože, smetáky a řadu dalších věcí. Dále nás
velmi těší, že členka naší organizace, paní
Barbora Zdráhalová, uspořádala humanitární sbírku pro obce zasažené tornádem,
která proběhla 28.6.2021 v prostorách kulturního domu v Míškovicích, na které se
nasbíralo vše možné, přes oblečení, drogerii, elektrospotřebiče, základní výbavu
pro domácnost a také jídlo jak pro děti,
tak pro čtyřnohé mazlíčky. Samozřejmě
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i ostatní členové naší organizace přiložili
ruku k dílu, a to především při nakládce,
transportu a výkladce nasbíraných materiálů. Všem zúčastněným velmi děkuji na
spolupráci, podporu a ochotu. Báře patří
velký obdiv nejen za to, že vše sama zor-

ganizovala, obtelefonovala a zařídila, ale
také sehnala střešní krytinu pro rekonstrukci jednoho rodinného domku a pro
děti zasažené tornádem uspořádala v pátek
9.7.2021 nezapomenutelný výlet do ZOO
Zlín a 18.8.2021 pro ně připravila Den spl-

MÍŠKOVJAN
něných přání s velmi bohatým doprovodným programem.
V září plánuje naše organizace druhou
výstavu drobného zvířectva na výletišti
v Míškovicích. Výstava se uskuteční ve
dnech 11.9. až 12.9. v časech od 8:00 do
18:00 hod v sobotu a od 8:00 do 15:00 hod
v neděli. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici holubů, králíků, drůbe-

že a exotického ptactva. Pro návštěvníky
bude jak v sobotu, tak v neděli připravena bohatá tombola a doprovodný program
nabídne ukázky králičího hopu, projížďky
na koních a pro děti bude připraven dětský
koutek, malování na obličej, skákací hrad
a v odpoledních či podvečerních hodinách
i opékání špekáčků. Tatínci se můžou těšit
na zvěřinový guláš, pochutiny z grilu a sa-

mozřejmě na vychlazené pivečko a maminky zase na domácí deserty a zákusky,
které pro Vás připraví členky našeho spolku. Všechny Vás srdečně zveme na výstavu
drobného zvířectva.
Těšíme se na brzké shledání,
Za ZO ČSCH Míškovice 1
Lukáš Herodes
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Mateřská škola Míškovice
Konec školního roku nám přinesl vše,
po čem jsme s dětmi toužili během celého školního roku… akce školy, které děti
milují. Od 12. dubna byla škola v provozu
pro předškolní děti, které se už nemohly
dočkat a mohly se tak zase pilně připravovat k zápisu do základní školy. S dětmi,
které docházely do školy, jsme si vyrobili
přáníčko a dáreček pro maminky k svátku
v podobě video nahrávky. A aby to mladším dětem nebylo líto, roznesly jsme jim
dopisy do schránek, v nichž jsme požádali
tatínky o spolupráci při výrobě přáníčka
pro maminky doma.
V květnu se již podařilo obnovit provoz
v plném rozsahu, a tak jsme se snažily dětem vynahradit ten „ztracený čas“ a dopřát
jim všechny akce, které byly plánované na
druhou polovinu školního roku a věříme,
že se nám to povedlo. 26. května přijela
paní Juráňová z ranče v Tlumačově se dvěma koníky, na kterých se děti hned dvakrát
svezly. Hned následující den za námi do
školy přijel pan Sadila se svou cirkusovou
školou, který nám ukázal různá kouzla, ale
hlavně všechno netradiční náčiní k žonglování. Poslední den v týdnu se uskutečnilo
školní fotografování a také fotografování
předškoláků, kteří se už v září posadí do
školních lavic. V následujícím týdnu jsme
dětem na školní zahradě připravili „Pohádkovou stezku za pokladem“ k oslavě Mezinárodního dne dětí, kde jsme společně
hádali odpovědi, plnili úkoly a vyplňovali
tajenku, jejíž znění nás přivedlo na místo,
kde měl být ukryt poklad… Chvíli byli
bezradní, ale nakonec si naše šikovné děti
i s tímto úkolem velmi dobře poradily a radost, při trhání papíru a dobývání do něj,
byla opravdu veliká. V týdnu od 7. června
jsme se dle ŠVP školy věnovali především
bezpečnosti v dopravním provozu a při
sportování, a tak jsme hned 8. června zhlédli divadelní představení „ Doprava, doleva,
aneb jezdíme bezpečně“, u kterého jsme se
opravdu nasmáli. V pátek 11. června se už
tradičně konalo „Sportovní dopoledne“, na
které se děti moc těší. Děti si přivedly do
školy kola, koloběžky, odrážedla a helmy
a sjezd mohl začít. Letos poprvé za parádní
podpory rodičů zpoza plotu, a že vás bylo
slyšet! Děkujeme vám, děti byly nadšené.
Všechny děti si „vyzávodily“ diplom, sladkost a sportovní kartičky.
Letos poprvé se po skutečně dlouhé době
podařilo uskutečnit náš sen – školu v přírodě pro předškolní děti. Ta letošní byla sice
zkrácená jen na tři dny, ale přesto jedním
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slovem dokonalá! Všechny děti zvládly,
i přes malé slzičky večer, odloučení od
rodiny jako velcí. V nádherném prostředí
Hostýnkých vrchů jsme zažili spoustu legrace – cirkusové dovádění na minikolech,
skákadlech a dalších netradičních vozítek
v podobě projektového dne, tančili jsme na
diskotéce, plavali v bazéně, plnili pohád-

kovou stezku lesem
a hledali poklad,
plnili úkoly v pracovních sešitech,
sportovali, závodili,
opékali špekáčky
a dokonce prošli
i stezkou odvahy
v noci. Zkrátka
jsme si to báječně
užili, děti si přivezly spoustu nových
zážitků
diplomů,
odměn a prohloubili kamarádství, což
je
nejdůležitější.
Takže: předškoláci
„Silvinko, Vojtíšku,
Klaudinko, Julinko,
Adámku, Lukášku,
Jiříčku“ a skoroškolačky „Eliško, Viky
a Pavlínko“ – JSTE
BORCI!
Ve středu 16. června proběhl dopoledne druhý projektový
den „Canisterapie“
s paní Šťastnou a je-

jími pejsky. Počasí nám přálo a tak jsme
mohli akci uskutečnit na školní zahradě,
kde jsme učili, jak správně s pejsky zacházet, co mají rádi a co ne, plnili s nimi úkoly
a mazlili se. Z důvodu stále platných omezení vzhledem ke Covid-19 se nemohla ani
letos konat tradiční Zahradní slavnost pro
veřejnost. A tak jsme zvolili komornější

MÍŠKOVJAN
program na školní zahradě s Agenturou
Jana a dopoledne si moc užili. Zpívalo se,
tančilo, soutěžilo, že se ani dětem nechtělo
končit. Velké poděkování patří rodičů předškoláků za přípravu občerstvení. Předškoláci byli pasováni na školáky, dostaly nádherné dárky na památku, a my se budeme
moc těšit, až se přijdou pochlubit s prvním

vysvědčením. V posledním týdnu školního
roku jsme vyrazili na poslední akci, a to na
školní výlet do Dětského světa v Kroměříži. Děti toto místo znají a tak tu byly jako
doma. O atrakce jsme se nemuseli s nikým
dělit a tak jsme si užili opravdu snové dopoledne plné dovádění, na závěr i na venkovním hřišti. Na oběd jsme byli už zpět

ve škole, po obědě usnuli jako mávnutím
kouzelného proutku tak hluboce, že nás
paní učitelka ani nemohla vzbudit.
Krásné letní dny plné hezkých zážitků!
Eva Oherová a Pavlína Šamánková
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Co se psalo v kronice
Před 110 lety 1911
Tohoto roku provedena přestavba čísla 1.
Bylo to chatrné stavení z vepřovic, pokryté slamou. Majitelem tím časem Josef
Zelina p. hostinský číslo 48. Koncem zanikl úplně rybník, který býval v „Klebe-

tově“ za cestou před číslem 91 a zahradou číslo 45.
Za humny čís. 28 postavena váha náležející rolnickému akciovému cukrovaru Hulín. Na kopci postaven nový

domek p. Frant. Gazdy pod číslem 94.
Na domek Matulíků čis. 85 přiženil se
toho roku p. Kulenda Šebestián z Machové.

Před 100 lety 1921
V měsíci únoru provedeno v obci sčítání
lidu. Mužů 382, Žen 231, celkem 613 obyvatel na 95 číslech
V měsíci dubnu vykoupili zdejší malorolníci, jako dlouholetí pachtýři pozemky v „Chrastí“ to jest „Hoštínku“ celkem
přes 90 měřic 1 měřice za 500 až 600 Kč.
V tomto roce měla obec předepsáno dodati státu: 6.600 kg chlebovin, za 180
až 190 kč za 100 kg … jinak se vázaný
obchod obilninami uvolnil … Znamenám volné tržní ceny za 100 kg. Pšenice
350 Kč 450 Kč, ječmen 280 Kč 330 Kč,
žito 310 Kč dostoupilo až na 430 Kč,
oves 230 Kč dostoupil až na 330 Kč.
Řepa 26 Kč a 2 Kč dovozného za 100 kg
do cukrovaru Všetuly.
V měsíci září vyslána zdejším sborem delegace k uvítání hostujícího tam presidenta
Tomáše G. Masaryka.

V měsíci říjnu vypukly opět nepokoje na
hranicích Maďarska. Provedena rychlá
mobilisace několika nejmladších ročníků.
Během měsíce se vše uklidnilo, aniž došlo
k vojenskému zásahu a povolané ročníky
demobilizovány.
Tohoto roku zavedena daň z domácích porážek vepřů dle váhy: do – 80 kg 12 Kč,
do – 120 kg 24 Kč, do – 150 kg 36 Kč.
V této době váha vepřů velmi poklesla.
V tomto roce začaly klesat ceny hospodářské půdy. 1 měřice (20 arů) stála 2.000 až
3.000 Kč.
Pan Josef Zelina č.37 postavil ve své zahradě pálenici na domácí slivovici. V sezoně pálení bývalo tam bujně a živě. Dle nového zákona o obecních knihovnách, byla
zřízena v obci obecní knihovna a umístěna
ve spolkové místnosti hostince č.48. Prvním knihovníkem jmenován p. Jos. Navrá-

til ml. V těchto prvních poválečných letech
uvedl se v naší obci zvyk oslavovati večer
poslední den v roce sv. „Sylvestra“ humornými hrami, básněmi a kuplety za doprovodu hudby v hostincích za účasti četného
obecenstva obého pohlaví a zakončeno
tancem.
Četnická stanice obsazena: vrchní čet.
strážmistr Antonín Zeizinger a strážmistři: Emil Richter, Jindřich Jeřábek
a Frant. Gerik.
Náboženství vyučoval ve škole dp. František Jadrníček, farář far. Myslocké.
Sborem dobr. hasičů sehráno divadelní
drama: „Vojnarka“. Tohoto roku objevil
se v naší obci první motocikl zn. „Puch“
jehož vlastníkem byl pan Václav Němec
číslo 35.
Citováno tak, jak bylo zapsáno
tehdejším kronikářem.

SVOZ ODPADŮ
ŘÍJEN

ZÁŘÍ
Po

6

Út

7

St

Čt Pá So Ne

1

2

8

9

3

4

Po

Út

St

Čt Pá So Ne

5

10 11 12

4

5

6

LISTOPAD

7

PROSINEC

Po

Út

St

Čt Pá So Ne

4

1

2

3

1

2

3

5

6

8

9

10

8

9

10 11 12 13 14

Po

Út

7
6

7

St

Čt Pá So Ne

1

2

3

8

9

10 11 12

4

5

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31

pytlový sběr plastů

12

komunální odpad

MÍŠKOVJAN

Nejbližší akce
taneční zábava
TJ Sokol Míškovice – 28. 8. 2021

výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů Míškovice 1 – 11.–12. 9. 2021

rybářské závody
Spolek rybářů Míškovice – 18. 9. 2021

výstava ovoce a zeleniny
Český zahrádkářský svaz Míškovice – 25.–26. 9. 2021

posezení pro seniory
Obec Míškovice – 8. 10. 2021

rozsvícení vánočního stromu
Obec Míškovice – 27. 11. 2021

zabíjačka
Český svaz chovatelů Míškovice 1 – 4. 12. 2021

společenská rubrika
JUBILANTI
září–prosinec 2021
50 let				
září:
Malošík František

prosinec: Koutská Marie
Sedlář Antonín

55 let				
září:
Mičuda Pavel
listopad: Mikl František

70 let
listopad: Vránová Eva
Mokrášová Eva

60 let				
září:
Holík Radek
listopad: Sovadina Ivan
Večeřa Milan

80 let
prosinec: Mikalová Jarmila

Noví občánci
Květen:

Liliana Mikušová
Adam Janečka

Červenec: Nikola Špačková

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.
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Spolek rybářů Míškovice
768 52 Míškovice

SPOLEK RYBÁŘŮ MÍŠKOVICE
ZVE OBČANY NA

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 18. ZÁŘÍ 2021

START ZÁVODŮ: 6:30 HOD.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 13:00–14:00 HOD.

Závodit může každý, kdo má zájem.
Přijďte se dobře pobavit
a ochutnat něco z bohaté nabídky občerstvení,
rybích a dalších specialit na grilu.
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