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Ročník XVI.
Vážení spoluobčané,
rád bych vás přivítal u podzimního vydání
obecních novin, se kterým zároveň končí činnost čtyřletého volebního období zastupitelů
Obce Mysločovice. Dovolte mi, abych vás
seznámil s plněním volebního programu, který si zastupitelé navrhli na uplynulé volební
období.

Volební program Obce Mysločovice
na roky 2014 –2018
Realizace navržených akcí bude závislá na
finančních možnostech Obce Mysločovice
a samozřejmě především na možnostech čerpání dotačních titulů k těmto akcím.
Kulturní část:
• Zviditelnění a maximální využití nového sálu
hasičské zbrojnice pro složky v obci i soukromé a komerční aktivity.
Společenský sál je využívaný místními složkami (Ječmínek, SDH, TJ Sokol, Banjo coutry) pro pořádání plesů, valných hromad, pravidelných tréninků. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ
se pořádá oslava svátku maminek, pravidelně
se scházejí děti ze školy v tanečním kroužku
organizovaném TYMY Holešov. Každoročně
probíhají setkání s důchodci, posezení u cimbálu, vánoční koledování a další příležitostné
akce. Sál je dle zájmu využívaný také pro soukromé oslavy nejen místními občany.
• Podpora stávajících i nově vzniklých spolků,
klubů a organizací v obci, pokusit se o maximální spolupráci těchto subjektů s obcí.
Obec se snaží podporovat organizace v obci
poskytováním veřejné finanční podpory, která je přidělována zejména na podporu jejich
činnosti, ale také například bezplatným pronájmem obecních prostor pro jejich aktivity.
• V rámci zachování kulturního dědictví uspořádat v roce 2017 Starý hanácký právo.

číslo 56
Starý hanácký právo v loňském roce proběhlo a já bych rád ještě jednou už poněkolikáté poděkoval všem, kteří se zasloužili o jeho
zdárný průběh.
• Iniciovat propagaci obce v médiích.
Stavební část:
Protipovodňová opatření
• Ve spolupráci se správcem toku oprava profilu potoku Racková.
Jednání s Lesy ČR, s. p. probíhají, bohužel
se nedaří dohodnout oprava koryta potoka.
• V návaznosti na Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) znovuobnovení zaniklých polních
cest, mezí a remízků jako protierozní opatření,
ale také pro rekreační účely.
V okolí Mysločovic nově vzniklo po KPÚ
hodně zelených ploch. Na svazích, které
ohrožují obec v době přívalových dešťů, jsou
v rámci protierozních a protipovodňových
opatření trvale zatravněny pásy (od Machové,
pod lesem, u kaple od Míškovic i od Lechotic),
vysadila se a udržují biocentra, momentálně se
pracuje na nové polní cestě C18 do Sazovic.
• Výstavba suchých poldrů a technických zařízení navržených v rámci KPÚ.
Ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. je realizovaný suchý poldr naproti areálu Andělky,
v současné době začínají práce na suchém poldru od Lechotic. V letošním roce by měla začít stavba záchytného příkopu od lesa včetně
ochranného zatravnění, v roce příštím se bude
stavět samotný poldr včetně polní cesty a lokálních biokoridorů. Stavbu zajišťuje Státní
pozemkový úřad, který v rámci realizovaných
KPÚ získal 100% dotaci na výstavbu ve výši
22 123 000 Kč. Objem retenčního prostoru při
maximální hladině bude 237 910 m³, tímto je
největším z plánovaných nebo už vybudovaných poldrů na povodí v Lechoticích, Rackové
a Žeranovicích. Tyto stavby by společně měly

podzim 2018
ochránit Mysločovice před povodněmi, které
nás v minulosti už pravidelně postihovaly.
Životní prostředí
• odstínění průmyslové zóny a vepřína od vesnice výsadbou
• rozšíření a úprava veřejné zeleně
• rekultivace pozemku za Saláškem
Zeleň v obci se průběžně udržuje, k nové
výsadbě dochází např. v rámci realizovaných
stavebních akcí, naposledy se vysazovaly
stromky při slavnosti patnáctiletých. Za Saláškem je připravena zemina k rozhrnutí, čeká se
na zaplnění prostor zeleným odpadem.
Nová výstavba rodinných domů
• Vybudování veřejného osvětlení v nové ulici
nad školou – k loučkám.
Veřejné osvětlení se bude v uvedené lokalitě
budovat v rámci realizace polní cesty C7, která je jedním ze společných zařízení plánova-

Nová varna základní školy

Další čtyři třídy v novém podlaží
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ných k výstavbě po ukončených KPÚ.
•Vypracování územní studie k lokalitě za školou.
Studie je zpracovaná, další studie je vydaná
i pro lokalitu BI 11 (k Machové).
ZŠ a MŠ
• Rekonstrukce kuchyně ZŠ.
Rekonstrukce proběhla společně se stavebními úpravami spojenými s navýšením kapacity v roce 2017.
• Rekonstrukce kotelny ZŠ.
Realizováno v roce 2016, částka ve
výši 996 749 Kč krytá z rozpočtu Obce
Mysločovice.

• Rozšíření kapacity ZŠ.
Realizováno v roce 2017 společně s rekonstrukcí školní varny. Celková cena byla
26 854 474 Kč, z dotací Ministerstva financí
České republiky jsme získali 18 665 519 Kč,
zbývající část je krytá z rozpočtu Obce Mysločovice.
• Realizace víceúčelového hřiště nad ZŠ.
Probíhá v letošním roce, vysoutěžená
cena 5 426 663 Kč, dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 3 370 371 Kč, dotace
Zlínského kraje ve výši 919 000 Kč, zbývající
část z rozpočtu Obce Mysločovice.

• Obnova zeleně.
Vykáceny túje, výsadba nových stromů
v roce 2017.
• Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení.
Realizované v roce 2015, částka ve
výši 243 671 Kč krytá z rozpočtu Obce
Mysločovice.
Obecní úřad
• bezbariérový přístup OÚ – přesun kanceláří
do přízemí
• výměna oken + celkové zateplení objektu
• rekonstrukce krovu a střechy
• rekonstrukce knihovny a obřadní místnosti
Částečná rekonstrukce budovy, která spočívala v přesunu kanceláří do 1. NP, rekonstrukci knihovny, vybudování prostor zasedací
místnosti (momentálně slouží také k pravidelným schůzkám pro Klub maminek a mužský
pěvecký sbor Hlahol), byla realizovaná v roce
2016. Byla podaná žádost o dotaci Zlínského
kraje, která však nebyla podpořena. Částka
ve výši 1 527 984 Kč byla krytá z rozpočtu
Obce Mysločovice. Celkové zateplení objektu
a oprava střechy včetně krovů zatím nerealizováno, na rekonstrukci obřadní místnosti je
vypsané výběrové řízení na zhotovitele.
Odkanalizování obce
• Projekční práce.
Je vypracovaná studie na odkanalizování
obce, vypsané výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti.
Cyklostezky
• Přípravné práce na napojení na další okolní
obce (Míškovice, Machová, Lechotice, Hostišová).
Částečně je řešené v rámci společného návrhu mikroregionu Žídelná s využitím společných zařízení KPÚ, k Machové zajištěný
pozemek podél silnice III/43834.

• Rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v ZŠ.
Realizované v roce 2016, částka ve
výši 949 519 Kč krytá z rozpočtu Obce
Mysločovice.
Hřbitov
• Rekonstrukce obvodového zdiva.
Zatím neproběhlo.

Sportoviště
• podpora složky TJ Sokol Mysločovice při rekonstrukci hřiště na Sokolské zahradě
• podpora složky TJ Sokol Mysločovice při rekonstrukci Spartakiádního stadionku
V rozpočtu obce je vyčleněný příspěvek na
pokrytí případné spoluúčasti na dotačním titulu ve výši 200 000 Kč, TJ Sokol prozatím
rekonstrukce nerealizuje.
• Modernizace dětského hřiště u MŠ.
Realizované v roce 2016, částka ve výši
838 866 Kč spolufinancovaná Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR ve výši 400 000 Kč, zbý-
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vající část krytá z rozpočtu Obce Mysločovice.
Komunikace
• Rekonstrukce cesty ke hřbitovu v návaznosti
na opravu vodovodního řádu a kanalizace.
Plánované v rámci odkanalizování obce.
• Oprava komunikace mezi čp. 104 a Domem
služeb.
Realizované za částku 34 485 Kč v roce
2015.
• Oprava stávajícího chodníku směr Míškovice.
Obci se nepodařilo získat do vlastnictví
všechny pozemky pod chodníkem, což je podmínkou získání dotačního titulu. Realizují se
pouze opravy částí dle možností obce.
• Bezbariérová trasa úsek č. 4 (od obchodu po
chodník v parku pod kostelem).
Prozatím není žádný vhodný dotační titul,
nerealizováno.
• Bezbariérová trasa úsek č. 5 (prostory autobusové točny, místo pro přecházení).
Realizované v roce 2016, částka ve výši
834 860 Kč spolufinancovaná Státním
fondem dopravní infrastruktury ve výši
567 000 Kč, zbývající část krytá z rozpočtu Obce Mysločovice.
• Rekonstrukce lávky přes potok Racková.
Realizované v roce 2015, částka ve výši
556 412 Kč spolufinancovaná Zlínským krajem ve výši 222 000 Kč, zbývající část krytá
z rozpočtu Obce Mysločovice.
• Dobudování bezbariérových chodníků a přístupů do veřejných budov.
Všechny obecní budovy mají v současné
době bezbariérový přístup.
Domov pro seniory
• Přípravné a projekční práce (navržení několika variant, kde a v jaké formě by se toto zařízení mělo nacházet – uspořádání referenda).
Zastupitelstvo Obce Mysločovice rozhodlo
o rekonstrukci budovy zdravotního střediska. Z důvodu ukončení ordinací praktického
i zubního lékaře byla Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR podána žádost o dotaci na výstavbu bytů určených pro sociální bydlení. Dotace
by měla být ve výši 90 % celkových nákladů,
které budou činit cca 18 200 000 Kč. Podmínky dotace jsou nastavené tak, že možnost pronájmu bytu budou splňovat i senioři, kteří si
mohou v případě potřeby o uvedené bydlení
požádat.
Dokument schválen Zastupitelstvem Obce
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Mysločovice: 12. ledna 2015, bod č. 6 usnesení č. IV/2015.
Do volebního programu jsem doplnil komentáře pouze k akcím, které byly jeho součástí. V uplynulém čtyřletém období obec
samozřejmě prováděla běžnou údržbu svého
majetku, jako jsou např. oprava místních komunikací technologií Turbo, nové dopravní značení či jeho oprava, oprava veřejného
osvětlení ke škole, předláždění nádvoří základní školy a části chodníku v mateřské ško-

le, rekonstrukce kanalizace pod hřbitovem.
Nově bylo vybudováno veřejné osvětlení za
ubytovnou. V rámci dotačního titulu byly občanům pořízeny kompostéry. Podařilo se nám
přesvědčit Povodí Moravy, s. p. o nutnosti
vyčištění koryta Míškovického potoka. Ještě
v letošním roce projde rekonstrukcí koupelna
jednoho z bytů budovy č. 4 v základní škole,
u druhého budou vyměněna okna. Obec využívala dotačních titulů k vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce, kterou ze zákona zřizuje, nebo také dotací z úřadu práce na
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podporu veřejně prospěšných prací.
Samozřejmě se nám všechny stanovené
cíle splnit nepodařilo, oproti tomu však byla
realizovaná spousta dalších akcí. Hodnocení
a posouzení čtyřleté práce zůstává na vás. Já
bych rád poděkoval stávajícím zastupitelům
a všem, kteří nám v uplynulém volebním období pomáhali. Novým nástupcům ve vedení
obce, kteří budou známi po komunálních volbách, přeji hodně elánu a sil do dalšího období.
Pavel Žák, starosta obce

Naše třída – moje parta

Letošní podzim je ve znamení prevence rizikového chování se zaměřením na zdravé klima třídy. Projekt s názvem Naše třída – moje
parta je spolufinancován Zlínským krajem.
Díky získané dotaci můžeme do jednotlivých
tříd pozvat nezávislé odborníky z certifikovaných organizací, nízkoprahových zařízení
a středisek volného času. V rámci třídního
kolektivu s nimi žáci trénují vzájemnou spolupráci, toleranci a komunikaci. Pátý ročník
má ze získaných finančních prostředků hra-

zen odborný program na adaptačním pobytu.
Pomocí projektu se snažíme o snížení rizika vzniku šikany, naopak podporujeme zdravé
sebevědomí žáka a rozvoj třídního kolektivu.
Důležitou složkou celého projektu je také
práce s učitelským sborem. Ještě před začátkem školního roku byli pedagogové proškoleni v oblasti třídního klimatu. Věříme totiž,
že dobrý „manažer třídy“ může významně
podporovat zdravé vztahy mezi žáky i jejich
osobnost. Pedagogům a zejména třídním uči-

telům je z výše zmíněné dotace poskytnuta
možnost konzultace s odborníky, k níž mohou
být podle aktuální potřeby přizváni i zákonní
zástupci konkrétního žáka, neboť spolupráce,
jednotnost a vzájemná informovanost školy
a rodičů významně přispívá ke snížení výskytu rizikového chování.
Mgr. Libuše Kračinová,
školní metodik prevence

Japonští tanečníci u Ječmínků
Pozvání DFS Ječmínek přijalo na 6. září 24
tanečníků z dalekého Japonska. Setkání jsme
připravovali víc než půl roku a těšili se, čím
vším tanečníky přivítáme a překvapíme.
Prvním překvapením bylo po přivítání zdobení perníků pod odborným vedením paní
Matochové z Machové. Hostům ještě neoschla
sladká poleva na perníčcích a už jsme je vedli
na Sokolskou zahradu, kde zasadili s panem
Běhulou strom, který bude stálou vzpomínkou
na naše milé hosty.
Ječmínek připravil pro tanečníky taneční

vystoupení a výuku jednoduchých dětských
hanáckých tanečků. Abychom nebyli na tuto
velmi vzácnou návštěvu s Ječmínkem sami,
připojili se k nám „ženáči“ – tanečníci Hanácké besedy a naši stréci z mužského pěveckého
sboru Hlahol.
Večer se nesl nejen v duchu moravských
písní a dětských hanáckých tanců, ale také japonských tanců a národních písní. Vrcholem
večera bylo společné zpívání Ječmínku, ženáčů, stréců z Hlaholu a japonských hostů. My
kousek písně „Chvalkovice só v doleně…“

a Japonci nám broukali naučené Hera ťuťuťu.
Úspěch písně byl takový, že jsme ji několikrát
opakovali. Velikou radost připravily hostům
z dalekého Japonska tanečnice ženáčů, které
vyrobily pro naše společné hosty panenku Hanačku.
Večer v Mysločovicích hodnotili Japonci
při odletu z Prahy jako nejhezčí zážitek, který
v naší krásné zemi prožili. Rádi se k nám zase
podívají. Prý snad hned v únoru příštího roku.
Za Ječmínek a všechny zúčastněné
Jana Budišová, vedoucí souboru
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DFS Ječmínek s Obcí Mysločovice uspořádal tradiční slavnost mladých – Královničky
a sázení stromů.
9. září se ve sluncem zalitém odpoledni sešlo šest děvčat a čtyři kluci spolu se svými rodiči se starostou obce. V obřadní síni proběhla
malá slavnost setkání se zápisem do obecní
pamětní knihy. Po ní doprovodily děti z DFS
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Slavnost mládí

Ječmínek naše mladé do kostela Nejsvětější
Trojice na požehnání, po kterém následovala
před kostelem oslava mládí se slavností Královniček a korunováním děvčat.
Naše nové královničky doprovodily za
zpěvu chlapů z Hlaholu čtyři kluky na Sokolskou zahradu, kde si každý zasadil svůj
strom. Na památku převzali z rukou pana

Z minimuzea

starosty keramický stromeček.
Celá slavnost byla zakončena malým posezením u dobré kávy v sále hasičské zbrojnice se starostou obce, dětmi z DFS Ječmínek
a zpěváky Hlaholu.
Vážíme si tradice, která v Mysločovicích
vznikla před mnoha lety, a jsme rádi, že i dnešní mladí se této slavnosti zúčastňují.
Jana Budišová, vedoucí souboru

Osídlení – čp. 17 v Zádědiní

Čp. 17 v roce 1959
V druhé polovině 18. století žila v domku,
ještě neočíslovaném, rodina Kapustova. Na
matriční záznamy z té doby navazuje v lednu
roku 1770 již u čp. 17 zápis o úmrtí Barbory
Kapustové ve věku 49 let, kde se také uvádí, že to byla žena Martina Kapusty. V dubnu roku 1771 se s rodinou rozloučil ve věku
42 let Nikolaus Kapusta. Také se tam 3. 5.
1771 narodila Justinka Kapustová, dcerka
svobodné matky Justiny, dcery Nikolause
Kapusty. Malá Justinka zemřela ve dvou letech
v roce 1773.
V roce 1781 je u čp. 17 zaznamenáno úmrtí
Jiřího Šidlíka (* 1719), syna Tomáše a Mariny z Míškovic, který zemřel v 62 letech.
V roce 1785 tam zemřel Jan Michalík, který
měl 22 let a jehož otec se jmenoval Václav.
V seznamu domů a pozemků z roku 1786 je

zapsán u čp. 17 Antonín Staněk s uvedením
53 sáhů louky.
Od roku 1788 tam už bydlela rodina Tomáše
Nesvadby (* 1760) a Barbory Zapletalové
(* 1759) z Kostelce u Holešova, kteří se
vzali v lednu roku 1784 a po svatbě bydleli
v Míškovicích v čp. 17 u Jakuba a Veroniky
Nesvadbových, rodičů Tomáše. Tam se jim
narodil v červenci roku 1784 syn Václav, který
však zemřel následující den po narození. Za
dva roky se jim v Míškovicích narodil ještě
syn Vendelín (* 1786).
Po přestěhování do Mysločovic do domku
čp. 17 se jim narodilo pět děvčat. V roce 1788
to byla Veronika, která zemřela ve 14 letech,
jako druhá se narodila v roce 1791 Kateřina,
ta zůstala svobodná a zemřela 26. 9. 1846. Po
ní přišla na svět Anna (* 1794), která si vzala
v roce 1820 Josefa Hvízdala z Machové čp. 15.
Dalším dítětem byla Barbora (* 1797), ta měla
za svobodna v roce 1821 dcerku Josefku, která
si vzala v roce 1841 Josefa Kamenečka z čp. 43,
syna Josefa a Magdaleny, roz. Dosoudilové.
Barbora (* 1797) měla za svobodna ještě dcerku Františku, která se narodila 7. 3. 1824 a zemřela 28. 4. 1824. Barbora Nesvadbová
(* 1797), svobodná maminka, zemřela 6. 4.
1824 v nedožitých 27 letech. Do rodiny Tomáše Nesvadby (* 1760) a Barbory Zapletalové
(* 1759) se jako poslední narodila v roce 1799
dcera Brigita, která se podle záznamů v odda-

Obraz Františka Úlehly z roku 1928

cí matrice provdala v roce 1824 za Františka,
který měl 35 let, jeho příjmení je v matrice nečitelné.
Při sepisování domů k placení domovní
daně v roce 1820 byl domek čp. 17 veden jako
přízemní s jednou světnicí a jednou komorou
na jméno Tomáš Nesvadba.
V roce 1822 zemřela Barbora Nesvadbová
(* 1759), roz. Zapletalová z Kostelce u Holešova, žena Tomáše Nesvadby (* 1760), který
ji následoval v roce 1826.

Rozálie Hudečková, nar. 1892
V domku s doškovou střechou žila dále rodina Josefa Hvízdaly (* 1791) a Anny, roz.
Nesvadbové (* 1794). Z pěti narozených dcer
se dospělosti dožily jen dvě. První dcera
Veronika (* 1821) neoslavila ani první rok
života, druhá dcera Terezie (* 1823) zemřela, když ještě neměla tři roky. Třetí dcera
Barbora (* 1826) se provdala v roce 1843
za Jana Dovrtila, syna Františka Dovrtila
a Barbory, roz. Vybíralové z Míškovic. Čtvrtá dcera Anna (* 1829) se provdala za Filipa
Kojetského (* 1821) z Machové. Jejich svatba je zapsaná na čp. 3, statku otce ženicha
Františka Kojetského hospodařícího na větší usedlosti. Poslední se jim narodila 23. 10.
1832 jako pohrobek dcera Cecilie, která zemřela před dovršením 15 let dne 10. 8. 1847.
Josef Hvízdala zemřel 12. 9. 1832, když měl
41 let. Jeho žena Anna Hvízdalová (* 1794),
roz. Nesvadbová zemřela 9. 11. 1846, měsíc
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Zdeňka Zapletalová a Stanislav Pinos
a 13 dní po úmrtí svobodné sestry Kateřiny
Nesvadbové.
V domku čp. 17 žili také příslušníci rodiny
Hanákovy. V roce 1837 si vzal František Hanák (* 1808), nar. v čp. 8, Kateřinu Juřenovou
(* 1807) z Hostišové. V domku čp. 17 se jim
v roce 1842 narodila dcera Anna, která zůstala
svobodná a zemřela v roce 1914 v čp. 40, další
dcera Františka se narodila v roce 1844, také zůstala svobodná a zemřela v roce 1914 v domku
čp. 40. Syn František se narodil v roce 1846
a v dospělosti se roku 1870 oženil s Annou
Vrtělkovou, dcerou pololáníka Karla Vrtělky z Míškovic, a dále žili na podsedku čp. 2
a v domku čp. 40.
Osídlení domku čp. 17 pokračovalo rodinou
Filipa Kojetského (* 1821) a Anny Hvízdalové (* 1829), kteří se vzali v roce 1847 a měli
celkem pět dětí. První se narodila dcera
Anna (* 1849), která se provdala v roce 1873
za Františka Vávru (* 1848), syna Mikuláše
Vávry ze Lhotky. Syn František přišel na svět
v roce 1858, ale pouze na dva dny. Třetí dítě
dcera Anežka (* 1860) se provdala v roce 1882
za Jana Zapletala. Filipovi a Anně Kojetským
se ještě narodily v roce 1863 dcera Františka
a v roce 1869 dcera Veronika.

Zleva: Vladislav Sedláček st., Vladislav
Sedláček ml., Rozálie Hudečková, Drahomíra
Horehleďová, Josef Venený
Ve Sčítacím operátu z roku 1870 jsou uvedeni:
Kojetský Filip, nádeník		
* 1821
Kojetská Anna, v domácnosti
* 1829
Kojetská Anna, dcera, nádenice
* 1849
Kojetská Anežka, dcera		
* 1860
Kojetská Františka, dcera		
* 1863
Kojetská Veronika, dcera		
* 1869
Kojetská Anna (* 1829), roz. Hvízdalová
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zemřela ve 43 letech v roce 1872, když bylo
dceři Anežce 12 let, Františce necelých devět
let a nejmladší Verunka měla dva a půl roku.
Vdovec Filip Kojetský (* 1821) zemřel v roce
1874.
Do domku čp. 17 se uchýlil František Kovář (* 1844), syn Františka Kováře, pololáníka z Mysločovic čp. 30, a Anežky Němcové
z Kurovic, když se oženil v roce 1875 s Františkou (* 1852), dcerou Karla Janíka, domkaře z Mysločovic čp. 15, a Terezie Kojetské
z Machové. V domku čp. 17 se jim v roce 1876
narodil syn František. Dále potom žili krátkou
dobu v podsedku čp. 4 u sestry Františka KoMarie Venenyová, nar. 1925

Anežka Nedbálková, nar. 1904

Anežka Nedbálková při zatahování
váře Cecilie, provdané Dlabajové, kde se jim
v roce 1879 narodil syn Josef. Poté se usadili
v domku čp. 69 v Kostelní (později Sakrovské) ulici, která se v té době osidlovala.
V čp. 17 žil také krátkou dobu po sňatku
v roce 1878 Josef Zámorský (* 1851) se svou
ženou Františkou, roz. Bartíkovou (* 1855)
z čp. 39. Josef Zámorský byl synem Josefy,
svobodné matky, dcery Matouše Zámorské-

Marie Venenyová při zatahování
ho, pololáníka z Kostelce u Štípy, a Veroniky
Záhumenské, také z Kostelce u Štípy. Josef Zámorský (* 1851) sloužil v čp. 11 u Zapletalů
a v oddací matrice je čp. 11 uvedeno jako jeho
bydliště. V domku čp. 17 se do rodiny Zámorských narodil v roce 1879 syn Josef.
Ve Sčítacím operátu za rok 1880 jsou
u domku čp. 17 uvedeni:
Zámorský Josef			
* 1851
Zámorská Františka		
* 1855
Zámorský Josef			
* 1879
Kamencová Rozálie, nádenice
z Hostišové			
* 1813
V roce 1881 se v čp. 17 narodila Zámorským ještě dcerka Františka. Mladá rodina se
přestěhovala postupně do čp. 50, 68, 45 a 60.
Sňatek syna Václava Zámorského (* 1883
v čp. 50) v roce 1909 je uveden na čp. 84.
V červnu 1882 osídlila domek čp. 17 také
rodina Antonína Hanáka. Dne 3. 6. 1872 se
Antonín Hanák, nar. 6. 10. 1850 v čp. 8, syn
Františka Hanáka a Kateřiny Juřenové, oženil s Terezií (* 1849), dcerou hrnčíře Josefa
Kohouta z čp. 50 a Barbory, roz. Obdržálkové
z pololánu čp. 37.
Narodilo se jim osm dětí, čtyři zemřely v dětském věku. Syn František se narodil
v domku čp. 50 měsíc před svatbou 3. 5.
1872. V roce 1899 se oženil s Annou Kurovou (* 1873) sloužící v Sazovicích, dcerou
svobodné Anny Kurové z Dobrkovic. Za rok
v říjnu 1873 přišla na svět dcerka Františka,
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která žila jen jeden měsíc. Za další dva roky
se jim v domku čp. 42 na Stránce narodila
dcera Adolfína (* 1875), která však za necelé dva roky zemřela. V čp. 42 se v roce 1878
ještě narodil syn Josef. Po něm se jim v čp. 50
narodil v dubnu v roce 1882 syn Václav, který
v červnu toho roku zemřel ve dvou měsících
života v domku čp. 17. Tam přišla na svět
v roce 1885 dcera Marina, která žila jen čtyři
roky a tři měsíce. Další dcera Ludmila (* 1888)
měla za svobodna v roce 1915 chlapečka, který
se však narodil už mrtvý.
Ve Sčítacím operátu za rok 1890 jsou u čp.
17 uvedeni:
Hanák Antonín			
* 1850
Hanáková Terezie			
* 1849
Hanáková Ludmila, dcera		
* 1888
Do této rodiny přišla na svět v roce 1891
ještě dcera Anežka, která se v Přerově provdala v roce 1921 za Arnošta Slováčka.
Terezie Hanáková (* 1849), roz. Kohoutová zemřela v domku čp. 17 v 50 letech v roce
1899.
Vdovec Antonín Hanák (* 1850) se v roce
1901 znovu oženil s Františkou Žáčkovou
(* 1856), dcerou Františka Žáčka a Anny
Husté ze Sehradic. Dne 30. 1. 1903 zemřel
v domku čp. 17 otec Františky Hanákové, roz.
Žáčkové František Žáček (* 1820). Ve druhém manželství Antonína Hanáka se narodila
v roce 1904 dcera Marina, která žila jen 15
dní. Antonín Hanák (* 1850) zemřel v roce
1928 v Sazovicích u syna Františka. Františka Hanáková, roz. Žáčková (* 1856) zemřela
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Josef Venený, nar. 1933
v roce 1938.
František Hudeček (* 1893), syn Františka
Hudečka a Františky Žáčkové z Chlumu,
se v roce 1922 oženil s Rozálií Adámkovou (* 1892), dcerou Jana Adámka a Roziny
Vávrové z Hulína. Oba novomanželé měli při
sňatku jako bydliště v Mysločovicích uveden hostinec čp. 27, kde byl František Hudeček zaměstnán jako dělník. Manželství bylo bezdětné, Hudečkovi si vzali na vychování chlapce Stanislava
Pinose (* 1928).
Vychovali ho a Staňa se v dospělosti oženil
se Zdeňkou Zapletalovou (* 1936) z Hostišové. V příkazu osevní plochy a dodávky bram-

bor z roku 1943 byl veden František Hudeček.
V seznamu obyvatel z roku 1950 jsou zapsáni
František Hudeček a Rozálie Hudečková, roz.
Adámková.
František Hudeček (* 1893) zemřel v roce
1957, Rozálie Hudečková prodala domek
čp. 17 v roce 1965. Zemřela v domově důchodců v Lukově v roce 1980.
Domek čp. 17 byl zbourán a od základů
nově postaven. V roce 1969 se tam přestěhovali z domku pod lesem čp. 117, kde se říkalo
„v cihelně“:
Anežka Nedbálková		
* 1904
Josef Venený			
* 1933
Marie Venenyová,
roz. Nedbálková			
* 1925
Pavla Venenyová			
* 1958
Věra Venenyová			
* 1960
Luboš Venený			
* 1962
Z nově postaveného domu čp. 17 se Věra
Venenyová (* 1960) provdala v roce 1980 za
Miloslava Bednaříka (* 1959) a odstěhovala
do Březové. Pavla Venenyová (* 1958) se provdala v roce 1981 za Jiřího Hradila (* 1955)
a odstěhovala se do Machové.
Luboš Venený zemřel v roce 1981 v nedožitých 19 letech.
Anežka Nedbálková zemřela v 78 letech
v roce 1982, Marie Venenyová v roce 2005
v 80 letech, Josef Venený zemřel v roce 2011
v 78 letech.
Od té doby je dům udržovaný rodinou Hradilovou z Machové.
Marta Doleželová

Zpráva SDH Mysločovice

Dobrý den, také já vás vítám po prázdninách za sbor dobrovolných hasičů. V červnu
skončila škola a děti se dočkaly zasloužených prázdnin. Toto léto bylo teplé a určitě se
všechny pořádně vyřádily u vody. V červenci
se už dětské soutěže nekonaly, a tak i naše děti
užívaly prázdnin.
V červenci nám dospělým vrcholil boj
o kandidáty do zastupitelstva obce. Zjišťovali
jsme, kdo by rád pro obec něco udělal a byl by
vhodným kandidátem. Koncem měsíce jsme
už měli hotovo a v prvním týdnu v srpnu jsme
odevzdávali vyplněnou kandidátní listinu.
V srpnu jsme se dočkali nemilé události.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska navždy opustil ing. Karel Richter, dlouholetý
starosta. Čest jeho památce. Koncem srpna
se už chystala u nás v obci každoroční akce
k ukončení prázdnin. Opět se účastnily všechny složky v obci. I když nás zezačátku zlobilo
počasí, akce se nakonec vydařila. I přesto že
se ve Zlíně konala každoroční Barum Czech
Rally. Letos byl novinkou fotokoutek, kde se
děti mohly vyfotit ve vtipných doplňcích. Po
splnění všech disciplín a posbírání sladkých
odměn byl ještě odměnou kouzelník a kaž-

Děti se rozloučily s prázdninami
doroční špekáček. Děti se bavily, a to je vždy
skvělé.
1. září jsme pořádali soutěž O pohár starosty obce Mysločovice. Soutěže se zúčastnilo 48
družstev, naši nejmladší skončili na pěkném 3.
místě. Celkově jsme letos obsadili ve Zlínské
lize 5. místo a ve Středomoravském poháru
mládeže celkové 3. místo.
Potom postihla nemilá událost i naše hasiče.
Opustil nás náš dlouholetý člen pan František
Dostál, který byl jedním z nejstarších mysločovických hasičů, členem našeho sboru byl

úctyhodných 55 let. Sešlo se hodně hasičů
také z okolních sborů, kteří ho vyprovodili na
jeho poslední cestě. Čest jeho památce.
A co nás čeká? Ještě by měly proběhnout
Drakiáda, lampionový průvod, ukončení hasičské sezóny našich dětí, obchůzka Mikuláše
po obci a Mikulášský jarmark. O všech akcích
budete určitě informováni včas.
Popřála bych všem hodně zdraví a spokojenosti, dětem hodně úspěchů v novém školním
roce a připojila milou vzpomínku na ty, co už
nejsou s námi.
Žaneta Holíková, starostka SDH
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Letní turistika: Veporské vrchy, Vysoké Tatry
a Slovenský ráj

Také v letošním roce zorganizovala TJ Sokol Mysločovice turistické pobyty ve zdravém
horském prostředí našich sousedů na Slovensku. Zájem byl větší než kapacita jednoho autobusu, a tak jsme se rozhodli pro dva termíny
a dvě lokality. V červenci jsme využili státních
svátků a ve středu 4. 7. vyjíždíme v počtu 58
osob do oblasti Veporských vrchů. Jde o méně
známé slovenské pohoří v oblasti za Banskou
Bystricí, jež je součástí Slovenského rudohoří. Ubytovací zařízení Hotelu Zerrenpach je
národním biatlonovým centrem a konají se
zde každoročně závody světového či evropského poháru v tomto sportu. Již při cestě na
zmíněné místo zastavujeme v půli naší cesty
a navštěvujeme pohoří Velké Fatry. Procházka Gaderskou dolinou s návštěvou zříceniny
Blatnického hradu či výstup na Tlustou horu
s prohlídkou jeskyně Mažarná byl odpoledním
programem účastníků, kteří si mohou dopřát
i odpočinek a dobré jídlo v rekreačním zařízení Penzionu Gader. S menší časovou ztrátou
způsobenou pomalejším sestupem z Tlusté
hory vyjíždíme vstříc našemu ubytovateli.
Hotel Zerrenpach je hezký hotel umístěný v biatlonovém areálu a obklopený lesním
královstvím, které ještě nebylo poznamenáno
velkým turistickým ruchem. Máme zde k dispozici bowling, saunu, golfové hřiště, bazén,
vířivky, dětské hřiště, a tak si všichni účastníci
mohou ve volném čase vybrat svoji aktivitu
dle libosti. V následujících třech dnech plníme plánovaný program zájezdu. Navštěvujeme lesnický skanzen v Černém Balogu, Bystrianskou jeskyni, stoupáme ať už lanovkou,
či pěšky do nejvyšších pater Nízkých Tater
na Chopok a Ďumbier, procházíme rekreační
oblastí Krpáčovo a Tále a prozkoumáme i samotné pohoří Veporských vrchů. Večery u hotelu jsou zpestřeny posezením u táborákového

ohně, opékáním pochutin a poslechem či zpěvem za doprovodu kytar našich účastníků. Čas
rychle uplyne a je zde poslední den. Nasedáme
do autobusu a vyjíždíme k řece Hron. Někteří
na nafukovacích Pálavách a jiní na raftu poprvé v životě okusí nevšední zážitek ze splouvání řeky na lodích a druhá část účastníků zajíždí
do obce Slovenská Ľupča k prohlídce zdejšího
hradu. Asi v 15 hodin se všichni scházíme ve
zmíněné obci a vyjíždíme k domovu. Všichni
včetně letos většího počtu malých dětí jsme
se v pořádku vrátili plni zážitků ze zdravého a nám doposud méně známého prostředí
v okolí našeho ubytovatele.
Druhý turistický pobyt se konal v tradičním
srpnovém termínu ve dnech 14.–18. 8. Cílem
našeho pobytu byla destinace na pomezí Slovenského ráje a Vysokých Tater. Ubytovací zařízení školicího střediska vysoké školy z Košic
v obci Danišovice bylo naší základnou k dalšímu poznávání těchto oblastí. Při cestě na místo ubytování zastavujeme v rekreační oblasti
Malino Brdo za Ružomberkem, lanovkou či
pěšky se dopravujeme do vyšších poloh pohoří
Velká Fatra, kocháme se nádherným počasím
a přírodními krásami. V kopcích využíváme
možnosti občerstvení v místních restauračních
kapacitách a posléze se vydáváme pěšky do
památkové rezervace Vlkolínec, jež je zapsána v seznamu UNESCO. Po prohlídce vesnice
a občerstvení pokračujeme dále naším spolehlivým autobusovým dopravcem do místa našeho
pobytu. Ubytovací zařízení v Danišovicích je
příjemné a moderní zařízení, které nás uspokojilo jak ubytováním, tak skvělou polopenzí
a také 20 metrů vzdáleným místním pohostinstvím s příjemným venkovním posezením.
Následující tři celé dny opět navštěvujeme
plánovaná místa našeho pobytu. Procházíme
dolinami Slovenského ráje, jdeme průlomem

řeky Hornád, navštěvujeme Kláštorisko v samém středu oblasti, vystoupáme na Tomašovský výhled, ve Vysokých Tatrách procházíme dolinou Bílé vody k Zelenému plesu,
občerstvujeme se na chatě Brnčalce a někteří
následně vystupují i na Jahňací štít vysoký
2 229 m s překrásnými výhledy na celé tatranské pohoří. V programu nechyběla ani
návštěva stále se modernizujících termálních
koupališť ve Vrbově, navštěvujeme také areál Štrbského plesa a jen velká fronta na lístky
způsobená státním svátkem v Polsku nás odradila od návštěvy Belianské jeskyně. Počasí
nám letos opět přálo a někteří dříve narození
účastníci zájezdu dokázali i skvělé sportovní
turistické výkony. Poslední den opět využíváme našich loděk. Polovina účastníků nasedá
do loděk či do pltí a sjíždí meandr řeky Váh.
Další míří k hradu Strečno, kde se odpoledne
opět setkáváme a vyjíždíme k domovu. Žilina
byla místem posledního rozloučení s některými našimi kamarády, místem k nakoupení
dárků pro přátele a odtud již pádíme domů,
kam dorážíme v podvečerních hodinách. Následující nedělní den nám jistě přišel vhod pro
vstřebání nevšedních zážitků a odpočinek po
aktivní turistice. Myslím, že se oba turistické
pobyty vydařily a všichni si v závislosti na
kondici a zájmu našli v průběhu pobytu to, co
se jim líbilo, poznali nová místa, užili si aktivní odpočinek a udělali také jistě něco pro
své zdraví.
Pro příští rok se plánuje pobyt tentokráte
u nás v Čechách a to v oblasti Krušných hor
v okolí Klínovce, Božího Daru, Karlových
Varů a lázní Jáchymov. Také je možné, že
uspořádáme dle ohlasů opět i druhý pobyt a to
u mořského břehu, o čemž budeme případné
zájemce včas informovat.
Zdeněk Gazdoš

Na vrcholu
TJ Sokol Mysločovice, oddíl stolního tenisu oznamuje, že pravidelné tréninky pro mládež se konají každý čtvrtek v době od 16 do 18 hod.
v herně stolního tenisu při Hotelu Sport.
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Ze slavnosti mladých

Obec Mysločovice a DFS Ječmínek
pořádají

v sobotu 17. listopadu
od 19 hod. v sále hasičské zbrojnice v Mysločovicích

Besedu u cimbálu
hraje Cimbálová muzika Paléska
zpívá Hlahol Mysločovice
vystoupí DFS Ječmínek Mysločovice
Srdečně zveme všechny příznivce dobré muziky.
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