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Vážení spoluobčané,
letošní letní vydání obecních novin se
k vám dostává až v polovině prázdnin a to
hned ze dvou důvodů. První je ten, že jsem
chtěl alespoň v pár fotografiích připomenout
Starý hanácký právo a samozřejmě zpracování

fotografií nějaký čas trvá. Druhý důvod je, že
tiskárny, které nám noviny zpracovávají, měly
celý červenec plánovanou revizi na tiskařském
stroji.
Tak tedy k letošnímu Právu. Myslím si,

že opět proběhlo na velice vysoké úrovni, za
což je třeba poděkovat organizátorům, kteří
se poctivě scházeli na pravidelných schůzkách už od začátku minulého roku. Tato
akce by samozřejmě neproběhla bez všech

Slavnostní mše v kostele

Průvod krojovaných obcí
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Vážení spoluobčané,
dostává se k vám v tomto roce již poslední „zimní“ číslo obecních novin. Dovolte mi, abych vás informoval o aktivitách obce v posledním čtvrtletí roku 2015
a také o tom, co se plánuje na rok příští.
Ze stavebních akcí zmíním opravu
části místní komunikace, vjezdu do dvora
bytového domu čp. 104, kde došlo k rozdrobení betonového povrchu. Uvedená
část byla vybourána, došlo k zhutnění
podkladu a k položení nové vrstvy železobetonu.Také jste si možná všimli zrekonstruované části veřejného osvětlení na
místním hřbitově. V rámci této akce byl
navýšen počet světel na novém hřbitově
a ve staré části byly stávající světelné zdroje nahrazeny novým, úspornějším LED
osvětlením. Zároveň bylo namontováno
časovací zařízení, díky kterému máme
hřbitov osvětlený od pátku do neděle a samozřejmě vždy přes probíhající svátky.
Z kulturních akcí vzpomenu vítání občánků, kdy jsme 25. října přivítali

T

T

zima 2015

do Mysločovic Dorotku Dosoudilovou,
Františka Juráška, Elišku Kubíčkovou
a Olivera Uhlára. Dále proběhl lampionový průvod, který byl letos v pozměněném
termínu a to 17. listopadu, v den oslav
státního svátku boje za svobodu a demokracii. Obec Mysločovice se spoluúčastnila i Besedy u cimbálu, kterou pro
vás 21. listopadu zajistil dětský folklorní
soubor Ječmínek a o občerstvení se postarali místní hasiči. V sobotu 12. prosince jsme se mohli všichni společně setkat
na už tradičním Mikulášském jarmarku
a na jeden z posledních dnů tohoto roku
27. prosince je naplánovaný tzv. předsilvestrovský výšlap.
Tímto bych rád srdečně poděkoval
všem, kteří pomáhají se zajištěním nebo
přímo organizují veškeré kulturní, společenské nebo sportovní akce v obci. Dělají
to bez nároku na honorář, na úkor jejich
vlastního volného času a za odměnu slýchávají nejen slova chvály, ale bohužel
i kritiky. Ještě jednou jim děkuji a přeji,
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Vítání občánků

Děti z Ječmínku před obecním úřadem

Rychtář a radní...

...dělají pořádek dům od domu

Policajti
Odkazy na fotografie ze Starýho hanáckýho práva 2017 v Mysločovicích (pokud budete chtít vybrané fotky v plné kvalitě, je možné
je získat na obecním úřadě):
http://honzagross.rajce.idnes.cz/Hanacke_pravo_Myslocovice_2017_cast_1
/http://honzagross.rajce.idnes.cz/Hanacke_
pravo_Myslocovice_2017_cast_2/
http://teta-peta.rajce.idnes.cz/Stary_Hanacky_pravo_2017/
Plánujeme zajištění tištěných fotografií dle zájmu občanů, to však až společně
s videem. Jakmile bude zpracované, budeme
vás informovat.

krojovaných účinkujících, kterých jsme při
hromadném fotografování napočítali přes
170. Velký dík patří také těm, kteří zajišťovali po oba dva dny občerstvení, technické
zázemí, dále muzikantům a všem ostatním.
Mohl bych vyjmenovávat celou řadu lidí
nejen ze spolupořádajícího sboru dobrovolných hasičů, kteří strávili nejenom samotné
dva dny Právem, ale podíleli se i na přípravě
akce a také na úklidu po ní. To ale nebudu,

protože bych určitě na někoho zapomněl,
a to bych rozhodně nerad. Pro velkou finanční náročnost patří velký dík všem sponzorům, kteří pomohli s financováním celé akce.
Tedy ještě jednou všem velké poděkování
a za deset let znovu!
Se spožděním vám přeji příjemně prožité
letní dny, prázdniny a dovolené – načerpejte
hodně sil do dalšího období.
Pavel Žák, starosta obce

Starý hanácký právo 2017 v Mysločovicích
bylo spolufinancováno Zlínským krajem.
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Zprávy z Ječmínku
Prvním vystoupením v letošním roce
bylo předvedení Staříčků na muzice při Besedě
s důchodci 5. března.
V rolích staříčků se
netradičně představila
děvčata. Lucka Hejníková a Maruška Budišová se svých rolí zhostily na výbornou a užívaly
si jich plnými doušky.
Malá skupina Ječmínku odjela 25. března na oblastní přehlídku dětských folklorních
souborů do Kroměříže. Přehlídka nesla název
Vítání jara a přihlásilo se do ní deset souborů,
které patří do oblasti Kroměřížska. Náš program byl složen z písniček, říkadel, tanečků
a pořekadel na téma voda, žabky a hry u močidel.
V konkurenci souborů jsme obstáli na výbornou a spolu s kroměřížským Rozmarýnkem
a martinickou Jabloňkou jsme postoupili na
přehlídku hanáckých dětských souborů do
Prostějova.
9. dubna prošel Ječmínek dědinou a v krásném slunečném počasí přivítal jaro. S nazdobenou májkou, kytičkami v košíčku a píšťalkami
v kapsách kluků jsme navštívili tetiny a stréce,

abychom jim zazpívali a zatancovali a spolu
s nimi přivítali do dědiny jaro.
22. dubna nás čekalo vystoupení na Hanáckém dni v Kroměříži. Tentokrát počasí
organizátorům nepřálo a nám přineslo nepříjemný zážitek z cesty na vystoupení. Autobusem
jsme vyjeli rozveselení a těšili se na příjemný
den v Kroměříži. Úsměv nám zamrzl v zatáčce
u Kurovic, kde autobus v dešti na mokré vozovce dostal smyk a my sjeli do příkopu.
Ač se autobus nebezpečně naklonil na jeden bok, řidiči se podařilo z této nepříjemné
a nebezpečné situace dostat ven a autobusem vyjel zpět na vozovku. Cesta dál probíhala v mírném napětí, ale to se na vystoupení neprojevilo a náš program jsme předvedli
s radostí.
V neděli 23. dubna jsme do dědiny přivítali nově narozené spoluobčany a jak jinak než
písničkami a básničkami.
V neděli 30. dubna jsme vyjeli na postupovou přehlídku hanáckých dětských souborů Roztančená scéna do Prostějova. Z této
přehlídky bývá vybrán jeden dětský soubor,
který reprezentuje DFS z Hané na celostátní přehlídce v Jihlavě. My jsme vystupovali

Děti z DFS Ječmínek zvou nové kamarády!
Zveme všechny děti, které mají rády lidovou písničku a tancování,
k zápisu do DFS Ječmínek.

Požadujeme:
• dovršený věk 5 let
• pravidelnost a zodpovědnost v docházce do zkoušek
• zájem o lidovou písničku, tanec a hry
• kamarádský přístup k dětem

Zápis proběhne v pátek 8. září
v hasičské zbrojnici v Mysločovicích
v době od 16.15 do 16.45 hod.

Hlásit se můžete u paní Jany Budišové také v průběhu letních prázdnin.

Jan Krásný v roli vodníka

s programem U močidel. Porota ocenila diplomem choreografii, věkové spojení maličkých
a starších dětí, krojové vybavení a celkový
výraz souboru. Navíc jsme získali ocenění za
početnost účinkujících v souboru.
DFS Konopka ze Sazovic nás pozval na
oslavu 20. výročí jejich souboru. V sobotu
6. května v sále obce Sazovice probíhal program Konopky, který jsme podpořili naším
programem Staříčků. Jsme rádi, že tato setkání dvou souborů probíhají a děti se mohou
vzájemně potkávat. Konopce přejeme mnoho
úspěchů v další práci a těšíme se na další setkání.
Hanácké slavnosti v Chropyni 27. května
byly po třech propršených letech konečně zalité sluníčkem. V programu vystoupilo třináct
dětských folklorních souborů z regionu Haná.
My jsme se předvedli s úspěšným jarním pásmem U močidel.
Nejen nácvikem programů, se kterými se
prezentujeme na letošních postupových festivalech, ale hlavně přípravami na Starý hanácký právo žil náš DFS Ječmínek. Nacvičili jsme
Hanáckou a Moravskou besedu a učili se řeči
k Právu.
Jana Budišová, vedoucí souboru

Soutěžení ve škole
V každém školním roce se účastníme řady
soutěží. Těší nás, že v tom letošním obsadili

naši žáci hned několik medailových pozicí.
Velkou zásluhu na tom mají jistě samotní žáci,

jejich rodiče a učitelé, kteří svědomitě připravují děti na náročné úkoly.

SOUTĚŽ

KOLO

ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI

UMÍSTĚNÍ

Matematická olympiáda

okresní

Ondřej Klhůfek, Pavel Šesták

úspěšní řešitelé

Pythagoriáda

okresní

Matyáš Minařík

úspěšný řešitel

AZ Quiz

okrskové

Anita Krajčová

2. místo
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SOUTĚŽ

KOLO

ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI

UMÍSTĚNÍ

SUDOKU

krajské

Michal Fryštacký

2. místo

Požární ochrana očima dětí (výtvarná
část)

okresní

Anežka Stoklásková

1. místo

Požární ochrana očima dětí (literární část)

okresní

Nikola Řezníčková

1. místo

Integrovaný záchranný systém

krajské

A. Zavadilová, B. Marholtová,
V. Viktorinová, A. Bezděk,
V. Zapletal, S. Lattenbergová

3. místo pro celý
tým

Florbal

okrskové

J. Zatloukal, D. Pešica, M. Máca, Petr Batěk, Zdeněk Svačina

2. místo

Florbal

okrskové

M. Kozel, J. Velísek, O. Svačina, T. Sekanina, T. Svačina, M.
Máca

3. místo

Přírodovědná soutěž TYMY

okresní

R. Herodesová, V. Kolářová, T. Dorazin

2. místo pro celý tým

Ekologická olympiáda

okresní

Lucie Košinová

3. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů

okrskové

V. Zapletal, M. Potočná, S. Lattenbergová, A. Bezděk

1. místo + Vojta
nejlepší jednotlivec

Dopravní soutěž mladých cyklistů

okresní

V. Zapletal, M. Potočná,
S. Lattenbergová, A. Bezděk

2. místo pro celý tým,
3. místo Vojtovi za
jednotlivce

Mezinárodní výtvarná soutěž zrakově
mezinárodní
postižených dětí a mládeže Radost tvořit

Andrea Matulová

hlavní cena

Okno do světa (výtvarná soutěž)

Prokop Dřímal

1. místo

Eva Svobodová
Jana Matoušková
Antonín Žůrek

2. místo
2. místo
3. místo

okresní

O zámecký klíč (pěvecká soutěž)
O hanáckyho kohóta

krajské kolo

Eva Svobodová

1. místo

O hanáckyho kohóta

okresní kolo

Eva Svobodová
Antonín Žůrek

3. místo
1. místo

Děti s hořící pochodní Mírového běhu

18. června se naše škola zapojila do Mírového běhu. Jedná se o běh
s hořící pochodní, kdy si štafetu spolu se
sportovci a dalšími dobrovolnými běžci
z různých zemí světa každoročně předává také mnoho významných osobností.
Děti i učitelé si mohou podržet mírovou
pochodeň a poslat s ní své přání dosažení
a udržení míru a harmonie kamarádům
do dalších měst a zemí.
Mgr. Libuše Kračinová

Z minimuzea

Osídlení – čp. 13 v Zádědiní
Po
zpracování
osídlení
domku
čp. 12, které vyšlo v předchozím čísle obecních novin, pokračovalo zjišťování údajů
k čp. 13. Domek stával na pravé straně při cestě
vedoucí ke hřbitovu. Nynější hřbitov byl založen v roce 1834, stavba domku čp. 13 tedy byla
uskutečněna ještě na volném prostranství. Další
domky čp. 14, čp. 15, čp. 16 a čp. 17 se stavěly
směrem do dědiny a tak vznikla nová zástavba,
ulice, kterou dnes známe jako Zádědiní.

Matriční
záznam
k
čp.
13
z roku 1775 uvádí narození Jana Záhory, syna Jana a Mariny. Tento chlapec zemřel v nedožitých osmi letech.
V roce 1777 je zapsáno úmrtí Kateřiny Záhorové ve věku 57 let, vdovy po Jiřím Záhorovi.
Dále je v roce 1782 uvedeno narození Josefa
Záhory, jeho otcem byl Jan, matkou Apolonia; za kmotry byli Jan Dočkal a Kateřina
z čp. 22.

V seznamu obyvatel z roku 1786 je na
čp. 13 zapsán Jan Záhora. V lednu v roce
1796 zemřel jeho syn Josef Záhora (* 1782)
a za dva měsíce, tj. v březnu roku 1796 zemřel
v 51 letech i jeho otec Jan Záhora. Dále není
příjmení Záhora na čp. 13 uváděno.
Podle dalších záznamů pokračovalo osídlení rodinou Martina Jančíka (* 1762)
z Hostišové, který se oženil s Kateřinou Samkovou. Jako první se jim narodila v roce 1796
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dcerka Veronika, která zemřela ve 12 letech. Po
ní se narodil v roce 1800 chlapec Josef, ten ale žil
jen tři měsíce. V lednu roku 1803 se narodil syn
František, který se v dospělosti poprvé oženil
s Terezií Gajovou, podruhé s Barborou Navrátilovou. V roce 1805 se narodila dívenka Tekla, ta se však dožila jen pěti měsíců. Ještě měli
v roce 1811 chlapce, kterému dali znovu jméno
Josef, ten si však pobyl na světě pouze 10 měsíců. Z pěti narozených dětí se tedy dospělosti
dožil jen syn František.

čp. 13

Při soupisu pozemků a domů v roce 1820
je domek čp. 13 zapsán na jméno Martin
Jančík s uvedením, že jde o přízemní domek
s jednou světnicí a jednou komorou. Martin
Jančík zemřel v roce 1821, jeho žena Kateřina,

čp. 13 dříve

roz. Samková zemřela v 70 letech v roce 1833.
Při sčítání domů pro vyměření domovní
daně v roce 1840 je domek čp. 13 veden na
jejich syna Františka Jančíka (* 1803). Jeho
první manželství s Terezií Gajovou bylo bezdětné. Terezie zemřela v roce 1854 v 56 letech
a František Jančík se znovu oženil s Barborou
Navrátilovou (* 1825) z Třebětic a spolu měli
tři děti.
Nejstarší dcera Františka (* 1856) zemřela
v 17 letech, druhorozený syn František
(* 1860) zemřel, když měl rok a půl,
a nejmladší dcerka Anežka (* 1865) žila pouze
jeden měsíc. František Jančík (* 1803), jejich
otec, zemřel v roce 1868 ve věku 65 let.
Sčítací operát z roku 1870 uvádí:
Jančíková Barbora, vdova		
* 1825
Jančíková Františka, dcera		
* 1856

Jančíková Barbora (* 1825), roz. Navrátilová zemřela 31. 10. 1873 a prvorozená dcera
Františka 2. 12. 1873.
Po roce 1873 obývala domek čp. 13 rodina Antonína Krystýnka (* 1854), který měl za manželku Františku Zelinovou
(* 1856) z Machové. Narodilo se jim sedm dětí.
Jejich nejstarší syn Josef (* 1877) se oženil
s Františkou Nečekalovou (* 1882) ze Sazovic.
Ve sčítacím operátu z roku 1880 jsou uvedeni:
Krystýnek Antonín, kolář		
* 1854
Krystýnková Františka, manželka
* 1856
Krystýnek Josef, syn		
* 1877
Krystýnková Anežka, dcera		
* 1879
Dcera Anežka (* 1879) se provdala za
Františka Hrnčiříka z Dolní Vsi, třetí dítě dcera Mariana (* 1882) zemřela v roce 1885. Syn
Václav (* 1885) se v roce 1913 oženil s Josefou
Šestákovou (* 1891) ze Sazovic a dál žili na
čp. 18. Syn Rudolf (* 1888) žil jen necelé tři
měsíce a dcerka Jenovéfa (* 1889) jeden měsíc.
Jako sedmý se narodil v roce 1892 syn Alois,
který je uveden v seznamu při sjezdu rodáků
v roce 1934 jako úředník.
Ve školním roce 1891/92 je v třídní knize
zapsán jako žák Václav Krystýnek (* 1885)
a v roce 1892/93 Anežka Krystýnková
(* 1879).
Antonín Krystýnek (* 1854), kolář, byl při
volbách v roce 1894 zvolen za člena obecního
výboru. Zemřel v roce 1914. Františka Krystýnková (* 1856), roz. Zelinová zemřela v roce
1918.
Domek
čp.
13
dále
obývala rodina Josefa Krystýnka (* 1877)
a Františky Nečekalové (* 1882) ze Sazovic. Jejich první syn Josef se narodil
v roce 1907 při předčasném porodu už mrtvý.
V den svého narození zemřela v roce 1908
také dcerka Vojtěška. Jako třetí dítě se narodil
v roce 1909 syn Václav, který zemřel jako svobodný kolářský dělník ve věku 20 let. Posledním, čtvrtým dítětem byl syn Vladimír, který se
narodil v roce 1914.
Když měl syn Vladimír sedm měsíců, narukoval jeho otec Josef Krystýnek (* 1877) do
první světové války a po válce v roce 1919 byl
zvolen do obecního zastupitelstva. Josef Krystýnek a Františka jsou v roce 1922 uvedeni
v seznamu placení pachtovného hraběti Rudolfu Vrbnovi, majiteli holešovského panství.
Při budování vodovodu z Podhůří
v roce 1931 jsou v seznamu u čp. 13 uvedeny
v domácnosti Josefa Krystýnka tři osoby
a malé hospodářství, 2 ks velké, 2 ks malé.
V rodině Františka Nečekala v domácnosti dvě
osoby, v hospodářství 1 ks velký, 1 ks malý.
Nečekalovi byli rodiče Františky Krystýn-
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kové (* 1882). Její maminka Františka Nečekalová (* 1859), roz. Kovářová byla dcerou Františka Kováře, pololáníka, a Anežky Němcové
z Mysločovic čp. 30, zemřela v roce 1932
a otec František Nečekal (* 1856) po pěti letech v roce 1937.
Josef Krystýnek (* 1877), kolářský mistr,
zemřel v roce 1940.
V roce 1943 za druhé světové války je
při sepisování seznamu přikázané sadbové
plochy a kontingentu brambor uváděná tato
povinnost na jméno Antonie Nečekalové
(* 1890), svobodné sestry Františky Krystýnkové
(* 1882). Antonie Nečekalová zemřela v roce
1948.

Alois Krystýnek, nar. 1892

Anežka Krystýnková,
nar. 1879, provdaná Hrnčiříková

Z dětí Josefa Krystýnka (* 1877)
a Františky Nečekalové (* 1882) zůstal jen syn
Vladimír Krystýnek (* 1914), který se v roce
1944 oženil s Růženou Odložilovou (* 1920).
Jejich první dítě Maruška se narodila v roce
1945, žila však jen tři měsíce.
V soupisu obyvatel z roku 1950 jsou:
Krystýnková Františka, vdova
* 1882
Krystýnek Vladimír, syn		
* 1914
Krystýnková Růžena, jeho žena
* 1920
Krystýnková Jana, dcera		
* 1947
Krystýnková Ludmila, dcera
* 1949
V soupisu obyvatel z roku 1960 jsou:
Krystýnková Františka, vdova
* 1882
Krystýnek Vladimír, syn		
* 1914
Krystýnková Růžena, jeho žena
* 1920
Krystýnková Jana, dcera		
* 1947
Krystýnková Ludmila, dcera
* 1949
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Krystýnková Vladimíra, dcera – dvojče * 1951
Krystýnková Jaroslava, dcera – dvojče * 1951
Dcera Jana se provdala v roce 1968 za Hynka Poslušného (* 1946), zemřela v roce 1999.
Františka Krystýnková (* 1882), roz. Nečekalová zemřela v roce 1969 v nedožitých 88
letech.
Dcera Vladimíra si vzala v roce 1970 Aloise
Kováče (* 1948), Jaroslava se provdala v roce
1971 za Miroslava Vykoukala (* 1949). Dcera Ludmila se poprvé provdala v roce 1971 za
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pili ho manželé Josef a Marie Karlíkovi
z Mysločovic čp. 113, v roce 2004 byl zbourán a na uvolněném prostoru postaven domek
s čp. 206 pro mladou rodinu Petra Šmýda a jeho
manželky Jitky, roz. Karlíkové.
Marta Doleželová

Svatební oznámení Vladimíra
Krystýnka a Růženy Odložilové
Vladimír Krystýnek (* 1914)
a Bohuslav Hanák (* 1941)

Zleva: Ludmila Krystýnková,
Františka (* 1882), Jana, Jaroslava,
Vladimíra, Kája Horehleď

Stanislava Buršíka (* 1950), podruhé v roce
1978 za Jindřicha Vojtka (* 1943). Ludmila
Vojtková (* 1949), roz. Krystýnková zemřela
v roce 2007.
Vladimír Krystýnek zemřel v roce 1987
v 73 letech, jeho žena Růžena, roz. Odložilová
po pěti letech v roce 1992 ve věku 72 let.
Když domek čp. 13 zůstal prázdný, kou-

Krystýnkovi při Hanáckém právu v roce 1977

Zpráva SDH Mysločovice
Dobrý den, také já bych vás ráda pozdravila po této hektické době, kdy jsme se
chystali na největší akci tohoto roku Starý
hanácký právo.
A co se u nás událo? 24. dubna proběhl
sběr starého železa. Hasiči opět projeli celou
obec a vyvezli železo z domácností do připravených kontejnerů. 27. dubna se uskutečnilo každoroční soustředění mladých hasičů
v Jeseníkách. Počasí bylo letos chladnější,
ale i tak se našlo pár rodin, co nezahálely
a s dětmi vyrazily. Na Svatém Hostýně byla
letos floriánská pouť už 29. dubna.

6. května se v našem okrsku slavilo výročí a to 90 let sboru dobrovolných
hasičů na Machové. Potom se rozjely floriánské slavnosti po okolních vesnicích.
13. května se světil kostel sv. Václava v Sazovicích. Také tam byl pozván náš sbor.
Obřad vedl arcibiskup Jan Graubner. Byla
to akce, kterou člověk hned tak nezažije.
16. května byla u nás slavnost sv. Jana Nepomuckého. Po mši se šlo průvodem ke
kapli za obcí a potom, jako každoročně,
bylo v sále hasičské zbrojnice nachystáno
malé občerstvení pro všechny zúčastněné.

Našim dětem se daří v soutěži požárního útoku. Přejeme hodně úspěchů a co
nejvíce dobrých výsledků.
V červnu se všechno točilo kolem
Hanáckýho práva. Probíhaly schůzky výboru, brigády a také výpůjčky krojů pro
všechny, kteří byli v průvodu. 17. června dopoledne proběhlo po okolních vesnicích zvaní na Hanácký právo. Konala
se generálka začátku Práva. V týdnu od
19. června probíhaly zabíjačky a chystání
parketu a tribun na focení. Jelikož bylo
letos ukončení na hasičské zbrojnici, do-
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chystávaly se stany a sety na sezení pro
diváky i účinkující.
V sobotu 24. června v sedm hodin
ráno proběhlo focení všech krojovaných
na louce za zbrojnicí. Potom následoval

průvod ke kostelu na mši a slavnostní
předání Práva z rukou starosty obce rychtářovi a radním.
Vše tedy bylo zajištěné a nakonec vyšlo
i počasí. Věříme, že jste si vy a vaše ro-

čtyř soutěží po sobě si naše děti přivezly
domů poháry za první místa. Na této příčce však dlouho nevydržíme – zrovna na
víkend, kdy jsme pořádali Hanácký právo,
byly naplánovány tři soutěže, které nám
budou chybět při závěrečném sečtení bodů
za všechny soutěže. No nedá se nic dělat,
budeme ale bojovat až do poslední soutěže o nejlepší umístění. Dále objíždíme
i některé soutěže ve Středomoravském
poháru.
Ještě než jsme se začali věnovat soutěžím, navštívili jsme s dětmi ve dnech
27.–30. dubna krásu Jeseníků. Kvůli soutěžím je vždy tento termín na rozhraní dubna
a května. Tento rok jsme se opravdu až na
poslední chvíli rozhodovali, jestli bude tradiční turistický výlet do Jeseníku zrušen,
anebo pojedeme. Jednalo se o to, že tři dny
před odjezdem se rapidně ochladilo až na
0 °C a napadlo místy i 40 cm sněhu. Ale
naše děti jsou přeci hasiči a něco vydrží
a do Jeseníků se nakonec odjelo. Výlet jsme si užili a navštívili další místa, kde jsme ještě nebyli. Během tří
dnů jsme toho stihli docela dost. První den jsme se podívali na zříceninu
hradu Brníčko a rozhlednu v Bludově.
Další den v sobotu jsme nechali auta
u vojenské tvrze Hůrka a vyrazili pěšky
směr Králíky. Cestou jsme si prohlédli
hned několik řopíků a zachovalých dělostřeleckých bunkrů. V Králíkách jsme
navštívili bunkr S-14, kde jsme to měli

T

do Mysločovic Dorotku Dosoudilovou,
Františka Juráška, Elišku Kubíčkovou
a Olivera Uhlára. Dále proběhl lampionový průvod, který byl letos v pozměněném
termínu a to 17. listopadu, v den oslav
státního svátku boje za svobodu a demokracii. Obec Mysločovice se spoluúčastnila i Besedy u cimbálu, kterou pro
vás 21. listopadu zajistil dětský folklorní
soubor Ječmínek a o občerstvení se postarali místní hasiči. V sobotu 12. prosince jsme se mohli všichni společně setkat
na už tradičním Mikulášském jarmarku
a na jeden z posledních dnů tohoto roku
27. prosince je naplánovaný tzv. předsilvestrovský výšlap.
Tímto bych rád srdečně poděkoval
všem, kteří pomáhají se zajištěním nebo
přímo organizují veškeré kulturní, společenské nebo sportovní akce v obci. Dělají
to bez nároku na honorář, na úkor jejich
vlastního volného času a za odměnu slýchávají nejen slova chvály, ale bohužel
i kritiky. Ještě jednou jim děkuji a přeji,

T

Mějte krásné slunné dny!

T
T
T
Žaneta Holíková, starostka SDH
T

Soutěžní družstva
Ani v tomto roce nezahálíme v práci
s mládeží a usilovně se v našem sboru snažíme o udržení mládežnické základny. Úplně první soutěž v požárním útoku v tomto
roce byla 8. května okrsková soutěž v Sazovicích. Tento den byl pro naše děti nešťastný, protože jich více než polovina byla
u babiček, na návštěvách, výletech, a tak
jsme dali dohromady aspoň jedno soutěžní
družstvo. Na to, že někteří dělali úplně něco
jiného, než na co jsou zvyklí, si odvezli ze
Sazovic nádherné druhé místo. Pro nás ale
byla důležitá okresní soutěž hry Plamen
20. května v Otrokovicích. Jedná se o soutěž, která se skládá ze šesti jednotlivých
disciplín, kdy se soutěží v podzimním
a následně jarním kole. Tato soutěž je náročná, jak na počet dětí, tak i na dovednost
a šikovnost všech. Mladší byli po podzimním kole na pěkném druhém místě
a udržet si tuto příčku bylo naším velkým tajným přáním. Děti se celou sobotu
snažily, daly do toho, co mohly, a jejich
výsledky se od první disciplíny až po poslední jen zlepšovaly. Poslední disciplínou si druhým místem na útocích svoji
pozici jen „potuplovaly“ a celkové druhé
místo z této soutěže bylo pro všechny velkou odměnou za celoroční dřinu jak dětí,
tak i trenérů. Hned další týden jsme se
vrhli na soutěže, které jsou zařazeny do
seriálu soutěží ve Zlínské lize. Tato soutěž
se skládá z 11 soutěží a přesně v polovině
soutěží jsme zatím na druhém místě. Ze

zima 2015

T
T
diny a známí tuto
T výjimečnou akci užili.
Vážení spoluobčané,
dostává se k vám v tomto roce již poslední „zimní“ číslo obecních novin. Dovolte mi, abych vás informoval o aktivitách obce v posledním čtvrtletí roku 2015
a také o tom, co se plánuje na rok příští.
Ze stavebních akcí zmíním opravu
části místní komunikace, vjezdu do dvora
bytového domu čp. 104, kde došlo k rozdrobení betonového povrchu. Uvedená
část byla vybourána, došlo k zhutnění
podkladu a k položení nové vrstvy železobetonu.Také jste si možná všimli zrekonstruované části veřejného osvětlení na
místním hřbitově. V rámci této akce byl
navýšen počet světel na novém hřbitově
a ve staré části byly stávající světelné zdroje nahrazeny novým, úspornějším LED
osvětlením. Zároveň bylo namontováno
časovací zařízení, díky kterému máme
hřbitov osvětlený od pátku do neděle a samozřejmě vždy přes probíhající svátky.
Z kulturních akcí vzpomenu vítání občánků, kdy jsme 25. října přivítali

T

Vítání občánků

i s výkladem. Potom jsme se přesunuli hned
vedle do vojenského muzea a při zpáteční cestě jsme se podívali ještě do jednoho
řopíku, který byl otevřený. Protože bylo
ještě málo hodin a pěkné počasí, přejeli
jsme do Červenohorského sedla a odtud
jsme šli pěšky na rozhlednu Suchý vrch,
která je spojená s vodárnou. Tady už byl
i sníh. Následující den cestou domů jsme
ještě navštívili hrad Sovinec. Byli tam sokolníci, šermíři, střílelo se z pušek. Absolvovali jsme i prohlídku hradu, byli jsme
se podívat na věž i do sklepení. Bylo to
pěkné zakončení výletu. Vůbec jsme za
tyto dny nezmokli a nebyla nám ani zima.
Po zimní přestávce začalo soutěže objíždět také naše družstvo mužů, které na
okrskovém kole v Sazovicích zvítězilo
a postoupilo na okresní kolo do Biskupic.
Na této soutěži byly celkem tři disciplíny.
V jedné disciplíně naši muži dokonce vybojovali druhou příčku, což pro ně bylo velké překvapení. Zde náš tým získal celkové
7. místo. Dále se družstvu mužů zadařilo na druhém kole Zlínské ligy požárního sportu v Rackové, kde získali krásné
6. místo z bohaté konkurence týmů.
Všem
našim
závodníkům
přejeme
v
jejich
soutěžních
kláních jen to nejlepší umístění a ať si
o prázdninách užijí hodně sluníčka
a dlouho očekávaného odpočinku od školy.
trenérský tým

Zásahová jednotka obce Mysločovice
Dříve než se dostaneme k činnosti zásahové jednotky v letošním roce, vzpomenu náš poslední loňský zásah, který
proběhl těsně před vánočními svátky.
22. prosince 2016 se v 8:00 rozezněla
ve vsi siréna a operační důstojník vyslal
naši jednotku k požáru popelářského auta
v Mysločovicích v blízkosti areálu bývalého JZD. Po příjezdu na místo byl již požár
lokalizován a uhašen profesionálními ha-

siči ze stanice Otrokovice. Pomohli jsme
při dohašovacích pracích, rozhrnutí odpadu
a následoval návrat na základnu. Nutno
říci, že i přes všední pracovní den a ranní hodinu se k zásahu dostavilo pět členů
z naší jednotky. Příčinu požáru bohužel
zavinil některý nezodpovědný občan naší
obce, když do popelnice vysypal žhavý
popel z kamen, a ten posléze vznítil ostatní odpad v popelářském voze.

Další zásah následoval brzy po Novém roce a to 8. ledna, kdy jsme v nočním čase 1:24 dostali povel k výjezdu k blíže nespecifikovanému požáru
v okolí Mysločovic. Současně s jednotkou
z Otrokovic bylo prohledáno okolí a celá
obec. Posléze se zjistilo, že šlo naštěstí jen
o planý poplach. To byl zatím poslední
„ostrý“ zásah, ke kterému naši hasiči vyjížděli.
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Naše zásahové vozidlo IFA je roku výroby 1979, a tak se těch bezmála 40 let
provozu na ní značně projevilo. Rozhodli
jsme se, že ji dáme opět dohromady a také
ji maličko zmodernizujeme. Jako největší úkol, na který si nikdo z nás ani z našich
známých netroufl, bylo dát autu nový kabát.
Podařilo se nám domluvit nástřik v DSZO,
s. r. o. a to pro nás za celkem dobrých finančních podmínek. Aby se náklady snížily
co nejvíce, do příprav na lak a následných
oprav se zapojila téměř celá zásahová jednotka. Auto bylo celé obroušeno, odstrojeno a takto 3. dubna odvezeno do lakovny.
Přesně za týden jsme si jej jeli vyzvednout
a již při prvním pohledu nám doslova spadla brada, neboť nikdo z nás netušil, co se
s naší stařičkou IFOU dá udělat za čáry
a jak je to vlastně krásné auto. Po přivezení následovaly v měsících dubnu a květnu
další brigády, při kterých IFA dostala nový
nátěr nárazníků, blatníků, kol, skříní a částí
podvozku. Nelze zde vyjmenovat všechny
detaily, které byly na autě provedeny, ale
z těch nejzásadnějších vzpomenu například
novou bednu na nástavbě vozidla pro uložení
savic či jiného vybavení, obnovení reflexního
označení, přečalounění sedačky řidiče, doplněny byly pracovní světla i nové světlomety a mlhovky. Nově máme nainstalovanou
radiostanici pro komunikaci s ostatními
jednotkami při zásahu a také pro komunikaci s HZS. Jen pro informaci, volací znak
pro naše auto je HZL 637. Celá tato naše
malá generálka ale ještě není úplně u konce,
i když auto je opět přihlášeno k zásahům
a plně pojízdné. V plánu máme ještě domontovat moderní výstražné akustické zařízení,
opatřit IFU polepy, které na sobě hasičské
auto musí mít, přidělat vnitřní osvětlení
čerpadlového prostoru, domontovat rampu
s pracovním osvětlením, „zgenerálkovat”
startér, vyměnit vodní hadice na chlazení

motoru a ještě spoustu maličkostí, které
naši IFU malinko vylepší a hasičům usnadní
jejich práci. Musím touto cestou poděkovat
všem členům zásahové jednotky obce Mysločovice, kteří ve svém volném čase prozatím
strávili při opravě auta na 250 hodin a určitě
ještě další přibudou. Velký dík patří zastupitelstvu obce, které nám tuto opravu umožnilo. Naše zásahové auto opravdu omládlo
a pořízením nových přístrojů se o velký kus
posunulo k lepší zásahu schopnosti, což si
myslím je dobrá zpráva pro nás všechny.
Pořád se však jen neopravovalo auto,
jak by se mohlo zdát, ale plnily se i další
povinnosti, které jednotka má. Na začátku března proběhly zkoušky všech čerpadel, při kterých byly natlakovány hadice
a vyřazeny ty, které netěsnily nebo hrozily
prasknutím. Každý měsíc pravidelně provádíme kondiční jízdy, které nám předepisuje strojní řád. Naše akce schopnost byla
prověřena na námětovém cvičení v Sazovicích, kde jsme spolu s jednotkami hasičů
našeho okrsku vyzkoušeli dálkovou dopravu
vody při simulovaném požáru. Následně
jsme byli požádáni místním obecním úřadem o vyčištění cest před jejich opravou.
Celou sobotu se šest našich členů věnovalo
důkladnému vyčištění všech spár wapkou
a smetáky. Následně tak mohlo přijet asfaltérské auto a cesty opravit. Kluci z jednotky
také jako každým rokem využili svou techniku a silným proudem vody vyčistili asfaltové hřiště v areálu Sokoláku, na kterém se
každou středu hrává nohejbal.
Naše jednotka se snaží také o osvětu,
prevenci a informovanost mládeže o fungování integrovaného záchranného systému.
Velmi rádi jsme vyhověli žádosti základní
školy o provedení exkurze na naší zbrojnici.
A tak třetí dubnový týden hned po Velikonocích jsme v rámci dubna – měsíce bezpečnosti přivítali u nás na zbrojnici postupně

Planý poplach 8. ledna
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po třídách celý první stupeň základní školy,
tj. devět tříd, a také děti z mateřské školy.
Každá z tříd měla asi 40minutový výklad
o práci hasičů, při kterém si děti mohly osahat veškerou techniku, vyzkoušet zásahové oblečení a zařízení, které hasiči ke své práci potřebují. Na
závěr exkurze si mohli prohlédnout, a to
i zevnitř, naše zásahová vozidla. Opravdu
mile nás překvapila znalost dětí, například
telefonních čísel integrovaného záchranného systému, na která se volá v případě nějaké nenadálé situace, a naopak překvapily
mnohdy zajímavé otázky. Tyto návštěvy dětí
u naší zásahové jednotky máme velmi rádi
a věřím, že si z nich děti něco poučného odnesly a podle ohlasů učitelů a žáků se snad
i líbily. Chtěl bych jako velitel zásahové jednotky poděkovat našemu strojníkovi Lukáši
Dovrtělovi, který celý týden děti provázel
a podával jim výklad o tom, k čemu co slouží
a jak se zachovat při požáru. Již teď se těšíme na příští rok, kdy jistě akci zopakujeme
a připravíme pro děti i nějaké hasičské zpestření.
Členové zásahové jednotky postupně procházejí školeními, aby měli řádnou kvalifikaci na post, který v jednotce zastávají. Naše
jednotka má celkem devět členů, kteří jsou
rozděleni ve dvou čtyřčlenných družstvech.
Každé družstvo se skládá z velitele družstva,
strojníka a dvou hasičů. Velitelem celé jednotky je Libor Utinek a nutno podotknout,
že svůj post zastává velmi svědomitě a i díky
němu je jednotka a její vybavení na velmi vysoké úrovni a hlavně neustále zásahu schopná.
Takto by se v rychlosti dala shrnout činnost jednotky za uplynulý půlrok.
Na závěr přejeme krásné léto, šťastné návraty z dovolených a přání, abyste to nebyli
právě vy, kdo bude potřebovat naši pomoc.
Libor Utinek, velitel jednotky,
Lukáš Dovrtěl, strojník jednotky

Příprava IFY na lakování

družstev v požárním útoku
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Začátek je v 9:00 hod., T
T
Vážení spoluobčané,
dostává se k vám v tomto roce již poslední „zimní“ číslo obecních novin. Dovolte mi, abych vás informoval o aktivitách obce v posledním čtvrtletí roku 2015
a také o tom, co se plánuje na rok příští.
Ze stavebních akcí zmíním opravu
části místní komunikace, vjezdu do dvora
bytového domu čp. 104, kde došlo k rozdrobení betonového povrchu. Uvedená
část byla vybourána, došlo k zhutnění
podkladu a k položení nové vrstvy železobetonu.Také jste si možná všimli zrekonstruované části veřejného osvětlení na
místním hřbitově. V rámci této akce byl
navýšen počet světel na novém hřbitově
a ve staré části byly stávající světelné zdroje nahrazeny novým, úspornějším LED
osvětlením. Zároveň bylo namontováno
časovací zařízení, díky kterému máme
hřbitov osvětlený od pátku do neděle a samozřejmě vždy přes probíhající svátky.
Z kulturních akcí vzpomenu vítání občánků, kdy jsme 25. října přivítali

do Mysločovic Dorotku Dosoudilovou,
Františka Juráška, Elišku Kubíčkovou
a Olivera Uhlára. Dále proběhl lampionový průvod, který byl letos v pozměněném
termínu a to 17. listopadu, v den oslav
státního svátku boje za svobodu a demokracii. Obec Mysločovice se spoluúčastnila i Besedy u cimbálu, kterou pro
vás 21. listopadu zajistil dětský folklorní
soubor Ječmínek a o občerstvení se postarali místní hasiči. V sobotu 12. prosince jsme se mohli všichni společně setkat
na už tradičním Mikulášském jarmarku
a na jeden z posledních dnů tohoto roku
27. prosince je naplánovaný tzv. předsilvestrovský výšlap.
Tímto bych rád srdečně poděkoval
všem, kteří pomáhají se zajištěním nebo
přímo organizují veškeré kulturní, společenské nebo sportovní akce v obci. Dělají
to bez nároku na honorář, na úkor jejich
vlastního volného času a za odměnu slýchávají nejen slova chvály, ale bohužel
i kritiky. Ještě jednou jim děkuji a přeji,

T

T

soutěž je zařazena do Zlínské ligy
mladých hasičů
T
mládeže.
pořádá v sobotu 2. září 2017 a do Středomoravského poháru T

T

T
pořádá
v sobotu
7. ročník
pohárové soutěže2. září 2017
Podmínky soutěže :

T

žákovských družstev v požárním útoku

- soutěž je vypsaná pro kategorie mladší a starší žáci
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- pravidla
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- startovné 100 Kč

Začátek je vv
9:00
hod.
družstev
útoku
- požárním
soutěží se na vlastní
nebezpečí

Soutěž je zařazena do Zlínské ligy mladých hasičů
Rezervace startovního pořadí a případné dotazy na tel.č. 606 746 563
a do Středomoravského poháru mládeže.

O POHÁR STAROSTY OBCE
MYSLOČOVICE.

Podmínky soutěže:





• Soutěž je vypsaná pro kategorie mladší a starší žáci.
• pravidla dle směrnic ZLMH a StmPM
• startovné 100 Kč
• Soutěží se na vlastní nebezpečí.

Rezervace startovního pořadí a případné dotazy na tel. č. 606 746 563
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Vítání občánků

Obec Mysločovice a její složky zvou
všechny děti a jejich doprovod na tradiční

ROZLOUČENÍ

S PRÁZDNINAMI
26. srpna v 15 hod. na Sokolské zahradě
 občerstvení zajištěno
 zábava pro děti – soutěže
 dovednosti, výtvarná dílna
 vystoupení kouzelníka
 vstup zdarma
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