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Vážení spoluobčané,
další rok končí a jsem rád, že vás mohu
v nastávajícím vánočním čase přivítat
u posledního letošního vydání obecních
novin. Zároveň bych vás chtěl seznámit
s aktivitami obce za poslední čtvrtletí.
Na začátku měsíce listopadu proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na nově
zbudovaném sportovišti u základní školy
a následně bylo stavebním úřadem vydáno
kolaudační rozhodnutí. Zlínský kraj jako
jeden z poskytovatelů dotace již schválil
závěrečnou zprávu, dalšímu poskytovateli podpory, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, aktuálně závěrečné vyhodnocení
akce zpracováváme. Z důvodu nástupu
zimního období jsme už nestihli na hřišti
zahájit provoz. Dle provozního řádu a doporučení zhotovitele není vhodné používat
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povrch sportoviště při poklesu teploty pod
pět stupňů Celsia nebo při vrstvě sněhu či
ledu. Hřiště je předané do správy Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci. Do 16 hodin v době
školního vyučování bude sloužit škole,
poté bude provoz pro veřejnost a složky
obce nastavený stejně jako využívání školní tělocvičny.
Zřejmě nejnáročnější stavební akci, která
nás čeká v příštích letech, jsme zahájili zadáním zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí. Smlouva o dílo, která zahrnuje inženýrskou činnost, je uzavřená
se společností AQUADROP, s. r. o., kterou
zastupuje Ing. Dušan Novotný ze Sazovic.
Chtěl bych vás tímto požádat o vstřícnost
při řešení odkanalizování obce. Je mi jasné, že ne vždy budou návrhy pro vlastníky
pozemků přijatelné, ale věřím, že se nám
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podaří celou akci zdárně dokončit.
Další dvě stavební akce, jejichž dokončení se blíží s koncem letošního roku, jsou
stavba cesty C18 a záchytný příkop ZP3.
Označení jsou převzatá z Komplexních pozemkových úprav realizovaných Státním
pozemkovým úřadem, který zároveň obě
stavby pomocí dotačních zdrojů 100% financuje. Cesta C18, kterou můžete nově vidět pod lesem od Hostišové, je určená jako
obslužná komunikace, polní cesta, s napojením na polní cestu realizovanou v rámci
protipovodňových opatření v k. ú. Sazovice. Součástí prací je také oprava propustku
přes potůček od Hostišové. Po propustek
je povrch komunikace asfaltový, následně
přechází do zpevněného kameniva. Záchytný příkop ZP3 je součástí realizace
výstavby suchého poldru umístěného na
soutoku potoků Racková a Židelná. Jeho
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hráz bude za Tetorem a bude chránit obec před
přívalovými dešti ze strany povodí od Hostýnských vrchů. Záchytný příkop bude sbírat
vodu z pozemků od lesa, součástí bude oprava
propustku pod komunikací do Lechotic. Realizační firma Rovina stavební, a. s. z Hulína
předpokládá samozřejmě v návaznosti na počasí ještě letos uložit i rámovou propust, která
bude základem pro nový mostek přes vodní
tok Racková. Samotné práce na retenční nádrži začnou v příštím roce.
S využitím obecních zaměstnanců momentálně vyměňujeme a opravujeme dopravní
značení na místních komunikacích. Některé dopravní značky jsou už v nevyhovujícím
nebo dokonce havarijním stavu.
Co se týká kulturních akcí, na přelomu podzimu a zimy jsme se mohli potkat na Besedě
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u cimbálu, kterou pořádal dětský folklorní
soubor Ječmínek, podílela se i Obec Mysločovice. Další společnou akcí obce, tentokrát
s pomocí hasičů, byl tradiční Mikulášský
jarmark. Ten se konal v sobotu před první adventní nedělí zároveň s žehnáním adventního
věnce před kostelem, který měla na starosti
místní farnost. Do konce roku nás ještě čeká
Vánoční koledování, turnaj ve stolním tenise
nebo předsilvestrovský výšlap.
Co plánujeme do roku příštího? Nově jsou
vyhlášené dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které nabízí až 70 % příspěvku.
S jejich využitím bychom mohli rekonstruovat most mezi hasičskou zbrojnicí a domem
čp. 104 nebo lávku u mateřské školy. K tomu
nám ale chybí projektová dokumentace a do
termínu podání žádosti ji nestihneme připra-

vit. Obdobně je zde možnost například opravit hřbitovní zeď, dotační titul umožňuje také
rekonstrukci či opravu obecních domů. Pokud stačíme včas připravit všechny podklady,
chtěli bychom v příštím roce realizovat rekonstrukci střechy budovy obecního úřadu, která
je v havarijním stavu. Předpokládáme, že se
dotační program bude opakovat i dalších letech a během roku se připravíme na další vyhlášení dotací.
Na závěr bych rád popřál vám i vašim rodinám krásné prožití vánočních i novoročních
svátků, přeji vám, abyste poslední adventní
dny prožili beze spěchu a v pohodě. Do nového roku 2019 pak přeji hlavně hodně pevného
zdraví a splnění všech přání.
Pavel Žák, starosta obce

Nejen den otevřených dveří
Největší událostí tohoto podzimu se pro naši
školu stal Den otevřených dveří konaný 24. října. Kromě dobře známých tříd si návštěvníci
mohli prohlédnout také nově zrekonstruované
a přistavěné prostory v čele s učebnami prvního stupně, družinou, jídelnou a zvětšenými šatnami. Doprovodný program zahrnoval
ukázky učebních pomůcek a názorné demonstrace některých pokusů a cvičení. Vybraní
žáci předváděli například práci s mikroskopy
v učebně přírodopisu, základy první pomoci
nebo různé fyzikální pokusy. Celý pedagogický sbor potěšil velký zájem o prohlídku školy,
neboť se přišli podívat nejen rodiče a naši absolventi, ale také bývalí kolegové.
Protože máme v první třídě spoustu šikovných žáčků, kteří se za dva měsíce stihli naučit číst a psát mnoho písmen, mohli jsme jim
prostřednictvím deváťáků slavnostně předat
slabikáře. Deváťáci si tak zavzpomínali na

začátek své školní docházky a ukázali našim
nejmenším svěřencům, že se těch velkých nemusejí bát.
Jestliže byl Den otevřených dveří největší akcí podzimu, v zimních měsících to bude
Vánoční akademie. Děťátka ze všech tříd již
pilně nacvičují svá vystoupení a těší se, až
19. prosince zazáří ve svých rolích. Jste srdečně zváni.
Petr Měrka

Den otevřených dveří

Předávání slabikářů

Ječmínek organizoval Besedu u cimbálu
A jak to každým rokem bývá, i v letošním
roce zahájil DFS Ječmínek taneční rok a s ním
i spoustu již uskutečněných, ale i připravovaných akcí.
Jedna z těch očekávaných byla Beseda
u cimbálu. Ječmínek se od září pilně připravoval a opakoval nejeden krásný hanácký tanec.
Děti předvedly pásmo Jabkové. Spolu s „ženáči“ zatancovali hanáckou Cófavó, která sklidila velký obdiv a úspěch. Mužský pěvecký
sbor Hlahol svým krásným hlasem doprovodil

společné tancování Ječmínků a „ženáčů“ při
Hanácké besedě. Po celý večer nám k tanci,
zpěvu i poslechu hrála Cimbálová muzika Paléska ze Zlína. Jsme rádi, že se všichni hosté
bavili do pozdních večerních hodin a podpořili tím náš taneční soubor.
Přesto nás mrzí, že zájem o dění v obci upadá. Vždyť kdy jindy máme možnost potkat
se s přáteli, soused se sousedem a pobavit se
u dobrého vína a v příjemné společnosti. Klademe si otázku, zda úsilí, které vynakládají

děti, rodiče a vedoucí souboru při organizaci
této krásné akce, nevychází nazmar a jestli má
smyl tuto akci dále organizovat.
Ječmínek ještě v letošním roce čeká Vánoční koledování 16. prosince od 15 hod., kde se
spolu s CM ZUŠ Malenovice naladí na vánoční čas.
Jana Budišová a Barbora Kojecká,
vedoucí souboru

Obecní noviny

strana 3

č. 57 / prosinec 2018

Vydává
Obecní
úřad

MYSLOCOVICE

Poznejte své spoluobčany
Není nad to někdy poznat své spoluobčany i z jiné stránky než jen z doslechu. Naše obec se rozrůstá a rádi bychom tímto „odlehčujícím okénkem“ pomohli více se poznávat navzájem. Proto v každém dalším vydání těchto novin položíme pár otázek některým z vás a třeba se tak někdy
dozvíte o svém sousedovi něco, co jste doposud netušili a čím vás příjemně překvapí.
Tentokráte jsme se zeptali našich nových zastupitelů!
1. Jaké jsou vaše záliby nebo koníčky?
2. Jak nejraději odpočíváte?
3. Co vás dokáže nejvíce naštvat?
4. Co máte rád na naší obci?
5. Jaké je vaše motto?
Pavel Žák – starosta
1. Mé největší záliby jsou asi hudba, turistika,
rodina a objevování krás naší vlasti.
2. Nejraději odpočívám vleže .
3. Naštvou mě vždy nejvíce přetvářka, lež, falešné sliby.
4. Tím, že tady žiju celý život, tak asi všechno!
5. Poslední dobou asi „Může být i hůř!“
Petr Bureš
1. Na koníčky nemám moc prostoru, snažím
se je maximálně prožívat se svými syny,
kteří nejsou mým koníčkem, ale velikým
„koněm“. Baví nás cestovat a objevovat,
takže turistika, cestování, historie a jiná
dobrodružství.
2. Když už je prostor na odpočinek, nepřemýšlím jak odpočívat, ale užívám si těchto
vzácných chvil, jak jen je to právě možné.
Čtu, brouzdám na internetu, jdu se projít ke
kapličce, zahrada, zajdu mezi sousedy na
pivo.
3. Nenazval bych to přímo naštváním, ale vadí
mi, mrzí a překvapuje mě ze všeho nejvíc
lidská hloupost. Pokud si někdo stále stěžuje, závidí, neváží si druhých lidí a jejich
práce, pokud někdo otravuje život nejen
sobě, ale i druhým, pomlouvá, neustále brblá a je mrzoutský.
4. Mysločovice jsou krásnou obcí, s citem
a moudrostí zasazenou do krajiny. Ať do
obce přijíždím odkudkoli, vždy mám radost, když z dálky uvidím věž kostela
a domy rozeseté kolem něho. Tento pohled
mě spolehlivě naplní hrdostí a radostí, že
tu žiji. Ale určitě mám rád své sousedy, své
spoluobčany a také si jich vážím. Jsem přesvědčený, že nejen v minulosti, ale i nyní
je v Mysločovicích spousta skvělých, nadaných a aktivních lidí, kteří dělají Mysločovice krásnými.
5. Když se potřebuji takzvaně nakopnout, tak
mi vždy jako první naskočí věta sv. Pavla:
„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám…“ V této
větě mám naději, že ať se děje, co se děje,
je důvod každé ráno znovu vstát a snažit se
dělat dobré věci.

Petr Jurášek – místostarosta
1. Mé největší záliby jsou určitě všelijaké rukodělné práce a dovednosti.
2. Odpočívám určitě nejraději aktivně – výlety
do přírody, práce na zahrádce! Pasivní odpočinek – přečtu si zajímavou knihu nebo
sleduji dokumenty.
3. Naštvat mě dokáže asi nejvíce, když svojí
důvěřivostí naletím podvodníkovi a přivedu sebe nebo další lidi do rizika.
4. Mysločovice jsou krásná lokalita a každý
den objevuji něco nebo někoho nového.
5. Moje motto je „V každém člověku se skrývá něco dobrého!“
Václav Utinek
1. Moje největší záliba je sport. Tím, že naše
obě děti dělají bikros na vrcholové závodní
úrovni, tak i jejich sport je můj další velký
koníček. Dále moje práce, která mě živí,
a Cyklopark Mysločovice.
2. Odpočívám s rodinou, u dobrého filmu, případně aktivní odpočinek je taky fajn. Relax
s nejlepšími přáteli je taky vždy příjemný!
3. Nejvíce mě naštve závist a s tím spojená
pomluva. Pohodlnost lidí a jejich nechuť
udělat někdy něco navíc!
4. Naši obec mám rád především pro její postoj k dětem. Disponujeme velkou řadou
možného sportovního a společenského vyžití, jen je třeba toho využít! Rád se snažím
obci v rámci možností toto ukázat a motivovat. Oproti okolním vesnicím tu máme
vše, co potřebujeme. Hlavně spoustu dobrých lidí a přátel!
5. Mám celkem tři. „Jaké si to uděláš, takové to máš!“, dále pak „Nemusí pršet, stačí,
když kape!“ nebo „Co bolí, to sílí!“

Radim Kutra
1. Můj největší koníček je rodina. Záliby pak
technika, rybaření, potápění, lodě, fotbal,
nohejbal, cyklistika, cestování, film.
2. Příjemně si vždy odpočinu u rybaření a dobrého filmu.
3. Nejvíce mne asi vždy naštve bezohlednost,
lhostejnost.
4. Na naší obci oceňuji soudržnost, pospolitost, tradice, znalost sebe navzájem.
5. Mé motto je „Nejde neexistuje!“
Vlastislav Stoklásek
1. Mezi mé největší záliby patří cestování, turistika a v zimě lyžování.
2. Odpočívám ve společnosti rodiny, přes léto při
práci okolo domu a v zimě se snažím vytvářet
nějakou sportovní aktivitu, momentálně to je
badminton!
3. Co mě štve? Těžko se vyrovnávám se vzájemnou bezohledností lidí.
4. Pamatuju si Mysločovice z doby, kdy se lidi
ještě víc na ulicích potkávali a měli tak možnost si povykládat, a proto mám rád akce, kdy
se lidi mají možnost takto sejít. Takže mám
rád třeba blížící se Mikulášský jarmark, Starý
hanácký právo a jiné akce tohoto typu.
5. Moje motto je „Každý by měl žít podle svého
nejlepšího svědomí a vědomí!“
Vladimír Večeřa
1. Moje největší koníčky a záliby jsou určitě
včelaření, zahrada, četba a turistika.
2. Nejvíce si vždy odpočinu na gauči .
3. Nejvíce mě asi dokáže naštvat srážka
s blbcem!
4. Její historii a samozřejmě i její současnost.
5. Moje největší motto je „Co tě nezabije, to
tě posílí!“

Třeba v příštím vydání novin to budete i vy, koho se zeptáme.
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Klub maminek
Jakmile se v září rozběhl nový školní rok,
zahájily jsme společná každotýdenní setkávání také
v Klubu maminek. A po prázdninách jsme navázaly
tam, kde jsme na začátku léta přestaly, totiž u šití.
Samy bychom tomu nevěřily, jak se vypracujeme.
Nejprve jsme začaly s šitím jednoduchých
nákrčníků a čepiček pro děti a ostatní příbuzenstvo.
Bylo totiž před Vánocemi 2017. Nakoupily se
moc pěkné látky, ostré nůžky a pak nám Žanda
Daňková předvedla něco z toho, v čem je opravdu
dobrá, totiž jak se šije na overlocku. Úspěch nás
povzbudil, zkusily jsme letní šaty, dětem hrací
kalhotky i elegantní tričko. Letos v září už jsme
dětem šily – pozor – softshellové kalhoty.
To ale není jediný náš počin, kromě šití se
v „klubíku“ dějí další podivuhodné věci. Vyrobily jsme si keramickou misku, vyzkoušely
scrapbooking (práce s papírovými výseky),
vyrobily dětem adventní kalendáře, věnce
podzimní i adventní atd. Počinem přímo ekologickým byla výroba pytlíčků ze síťoviny na

potraviny (jablka, brambory, pečivo, ….). Proto jsme nastudovaly naši vlastní „zero waste“
a vyhodnotily, že domácnost se bez igelitových pytlíků prostě obejde.
Každoročně nejoblíbenější naše činnost je
zdobení perníčků u Kačky Matochové v Machové. Naše letošní adventní várka byla opravdu vypečená a překrásně nazdobená. Tato aktivita se ale musí obejít bez dětí, neboť míra
koncentrace přítomnost dětí prostě vylučuje.
Jsme zkrátka moc šikovné na ruce a více
než sedět doma nás baví společně tvořit.
Zvlášť když děti všeho věku nadšeně pomáhají. Máme na našich facebookových stránkách
Klub maminek Mysločovice spoustu milých
komentářů, za které děkujeme. Přidejte se
k nám do facebookové skupiny – a nejenom
do té virtuální, i do té opravdové. S dětmi
i bez, ale hlavně s chutí a láskou.
Za Klub maminek
Jana Jurášková

Z minimuzea

Zdobení perníčků

Osídlení – čp. 18 Ke kostelu
označován ten, kdo měl u domu zahradu.
V domku čp. 18 se jim narodilo pět dětí. Tři
chlapci: Antonín (* 1778 † 1780), Jan (* 1780
† 1784) a Antonín (* 1784 † 1787) zemřeli v dětském věku. Dcerka Kateřina se v roce
1782 narodila už mrtvá. Po druhém Antonínovi přišla na svět 9. února 1787 dcera Anna,
která se ve 22 letech v roce 1809 provdala za
37letého vdovce Jana Skutka, rodáka z Rymic

V doškovém domku čp. 18 žil s rodinou od
roku 1774 Antonín Michalík (* 1750), syn
Viktorina Michalíka a Justiny Palkové z čp. 9,
když se oženil dne 7. února 1774 s Barborou
(* 1750), dcerou Václava Jančíka, zahradníka
z Hostišové čp. 12. Zahradníkem byl v té době
Pohled ze dvora, Aloisie a Marie Krystýnkovy

Čp. 18 s doškovou střechou

(* 1772) hospodařícího na statku čp. 2 v Machové. Jan Skutka se v roce 1792 ve 20 letech
oženil s Annou, 30letou vdovou po Františku
Janečkovi. K tomuto domu patřily polnosti velikosti lánu; v našich podmínkách šlo o výměru
cca 42 měřic.
Na statku čp. 2 v Machové se manželům
Skutkovým narodily v roce 1810 dcera Veronika a v roce 1812 dcera Anna, která se pro-

Václav Krystýnek, nar. 1885
vdala za Františka Žůrka (* 1812), syna Jiřího
Žůrka z Lechotic.
Antonín Michalík (* 1750) zemřel v roce
1818, jeho žena Barbora (* 1750), roz. Jančíková z Hostišové zemřela v roce 1822.
Při vyměřování domovní daně pro rok
1820 byly v domku čp. 18 vedeném na
jméno Anna Skutková (* 1787), roz. Michalíková jedna světnice a jedna komora.
Anna Skutková (* 1787), se vrátila ze statku
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25. praporu, který se oženil s vdovou Terezou
Janíkovou (* 1826) z čp. 15. Dalším dítětem
byl syn Karel (* 1851), který se stal havířem.
Ve Sčítacím operátu za rok 1880 se uvádí, že
se neví, kde Karel je. Po Karlovi se narodila
ještě dcerka Františka (* 1853), která zemřela,
když měla tři a čtvrt roku. Posledním dítětem

Zleva: Alois Krystýnek se
sestrou Josefy Šestákové, Václav
Krystýnek s Josefou Šestákovou
v Machové čp. 2 do domku čp. 18 v Mysločovicích. Hospodaření na statku čp. 2 v Machové se ujal František, syn Františka Janečky
a Anny.
František Žůrek (* 1812) z Lechotic, syn
Jiřího Žůrka a Veroniky Bábkové, se oženil
s Annou Skutkovou (* 1812), dcerou Jana
Skutka a Anny, roz. Michalíkové. V domku
čp. 18 přivedli na svět devět dětí. První syn
František (* 1836) zemřel ve dvou letech.

Aloisie Zaoralová a Václav Krystýnek
Dcerka Anežka se v roce 1837 narodila už
mrtvá. Druhý František (* 1839) byl havířem
v uhelných dolech a zemřel v roce 1898. Další
se narodil v roce 1841 syn Josef, který zemřel
za čtyři a půl měsíce po narození. V roce 1842
přišel na svět syn Jan, který se oženil v roce
1867 s Josefou Krutilovou (* 1845), dcerou
Jana Krutila ze Sazovic a Barbory Křížkové
z Jankovic. Šestým dítětem v jejich manželství byl další syn Josef (* 1845), později voják

Aloisie a Václav Krystýnkovi
v manželství Františka Žůrka a Anny Skutkové byl v roce 1858 narozený syn Peter, který
žil jen rok a půl.
První dítě se manželům Žůrkovým narodilo v roce 1836, poslední v roce 1858. Z devíti narozených dětí nepřežilo útlé dětství
pět potomků. Jejich maminka Anna Žůrková
(* 1812) zemřela 17. srpna 1866 na choleru, tatínek František Žůrek zemřel 19. srpna
1866 také na choleru. Od 15. srpna do 6. září
1866 zemřelo v Mysločovicích na choleru 11
občanů.
Dál jsou jako obyvatelé domku čp. 18 vedeni: Jan Žůrek (* 1842) a Josefa (* 1845), roz.
Krutilová ze Sazovic. Jejich svatba byla v Sazovicích 4. února 1867. V červenci roku 1868
se jim v domku čp. 18 narodila dcera Barbora,
která toho roku v polovině října zemřela.
Ve sčítacím operátu z roku 1870 uloženém
ve Státním archivu v Brně jsou u čp. 18 uvedeni:
Žůrek Jan, tkadlec			
* 1842
Žůrková Josefa, pomocnice
při živnosti			
* 1845
Žůrek František, bratr Jana,
havíř v uhelných dolech		
* 1839
Žůrek Karel, bratr Jana, havíř
* 1851
Janu Žůrkovi a jeho ženě Josefě, roz. Krutilové se do rodiny narodila v roce 1876 dcerka
Františka, která ale v pěti letech zemřela. Po
ní přišla na svět v roce 1879 ještě dcera Mariana, která zemřela v roce 1809 ve 30 letech
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v Martinicích.
Ve sčítacím operátu obyvatel obce za rok
1880 jsou uvedeni:
Žůrek Jan, domkař			
* 1842
Žůrková Josefa, manželka		
* 1845
Žůrková Františka, dcera		
* 1876
Žůrková Mariana, dcera		
* 1879
Žůrek Karel, bratr Jana		
* 1851
V roce 1890:
Žůrek Jan, domkař			
* 1842
Žůrková Josefa, manželka		
* 1845
Žůrková Mariana, dcera		
* 1879
V záznamech za školní rok 1892/93 je jako
žákyně uvedena Mariana Žůrková (* 1879).
Dne 22. ledna 1897 zemřela v domku čp. 18
na zápal plic příbuzná Josefy Žůrkové (* 1845),
roz. Krutilové Terezie Dřímalová (* 1873), dcera
podsedníka Josefa Dřímala a Kateřiny Krutilové ze Sazovic.
V seznamu dospělých obyvatel za rok 1900
jsou u čp. 18 uvedeni:
Žůrek Jan			
* 1842
Žůrková Josefa			
* 1845
V domku čp. 18 zemřel 17. dubna 1909
v nedožitých 66 letech František Jančík
(* 1843), syn Františka Jančíka, domkaře, a Terezie Žůrkové.
Dál žila v domku čp. 18 Anna Zelinová, dcera Jana Zeliny a Veroniky Kojetské
z Machové. Zemřela v nedožitých 69 letech
24. května 1913.
V domku čp. 18 založil svou rodinu kolář
Václav Krystýnek (* 1885) z čp. 13, syn Antonína Krystýnka (* 1854) a Františky Zelinové
(* 1856), dcery Jana Zeliny a Veroniky Kojetské z Machové, který se 16. září 1913 oženil
s Josefou Šestákovou (* 1891), dcerou Štěpá-

Aloisie Krystýnková, nar. 1902
na Šestáka, čtvrtláníka ze Sazovic, a Františky, roz. Hanákové z Mysločovic.
Dne 6. února 1914 zemřel v domku čp. 18
v 60 letech Antonín Krystýnek (* 1854) z čp.
13, otec koláře Václava Krystýnka (* 1885).
Dne 26. srpna 1914 se do rodiny Václava
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Krystýnka (* 1885), koláře, a Josefy, roz.
Šestákové ze Sazovic (* 1891) narodila dcera Ludmila, která se v dospělosti provdala za
krejčího Adolfa Hotaříka (* 1909) z Mysločovic čp. 74.
Brzy po narození dcery Ludmily v srpnu
1914 narukoval do první světové války její
tatínek Václav Krystýnek (* 1885), který se

v roce 1918 šťastně z války vrátil.
V červnu v roce 1921 se Václavu Krystýnkovi a jeho ženě Josefě narodila dcera Marie.
Václav Krystýnek měl ke kolářskému řemeslu k hospodaření na půdě pronajaté pozemky od hraběte Rudolfa Vrbny, majitele
Holešovského panství. O placení pachtovného
je záznam z roku 1922.
V obecních volbách v roce 1923 byl kolářský mistr Václav Krystýnek (* 1885) zvolen
za člena obecního zastupitelstva. Byl také členem místního sboru dobrovolných hasičů.
Začátkem roku 1929 dne 18. ledna zemřel
v domku čp. 18 ve věku 78 let sešlostí věkem
příbuzný ze Sazovic František Šesták (* 1850),
syn čtvrtláníka Martina Šestáka.
V záznamech o docházce ve školním roce
1928/29 je zapsaná Marie Krystýnková (* 1921).
Když tento školní rok skončil, bylo Mařence
osm let. Dne 1. července 1929 se před prázdninami loučila nejen se školou, ale také s maminkou Josefou Krystýnkovou (* 1891), roz. Šestákovou ze Sazovic, která zemřela v nedožitých
38 letech. Prvorozené sestře Ludmile bylo 15 let.
Vdovec Václav Krystýnek (* 1885) se
v roce 1930 podruhé oženil s Aloisií Zaoralovou (* 1902), dcerou Jana Zaorala a Cecilie
Velískové, čp. 87. Svou obětavostí a láskou
nahradila Aloisie maminku Ludmile i Marii
a byla velikou oporou celé rodině. Aloisie Zaoralová (* 1902) byla z dvojčat, její sestřička
Justinka zemřela, když měla pět let a tři měsíce.
Ludmila (* 1914) a Marie (* 1921)
Při budování obecního vodovou z Podhůří
Krystýnkovy v roce 1931 přihlásil Václav Krystýnek po-

Marie (* 1921) a Josef (* 1912) Gábovi se synem Josefem
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třebu vody pro pět osob a v domácím hospodářství potřebný odběr vody pro hospodářská
zvířata; 3 ks velké a 2 ks malé.
V roce 1933 zemřela v domku čp. 18 příbuzná ze Sazovic Františka Šestáková (* 1857),
vdova po Františku Šestákovi, výminkáři ze
Sazovic, dcera Jana Gaislera a Barbory Žákové.
Ludmila Krystýnková (* 1914), dcera Václava Krystýnka a Josefy (* 1891), roz. Šestákové ze Sazovic, se provdala v roce 1938 za
krejčího Adolfa Hotaříka (* 1909) z Mysločovic čp. 74, syna Františka Hotaříka a Anežky,
roz. Velískové ze Sazovic.
Za druhé světové války v roce 1943 byla povinnost sadby a dodávky brambor z čp. 18 v seznamu pěstitelů brambor uložena Václavu Krystýnkovi (* 1885) a Adolfu Hotaříkovi (* 1909).
V obecním seznamu osob v čp. 18 k 1. 1. 1950
jsou uvedeni:
Krystýnek Václav			
* 1885
Krystýnková Aloisie		
* 1902
Hotařík Adolf			
* 1909
Hotaříková Ludmila		
* 1914
Krystýnková Marie		
* 1921
Dne 22. února 1950 se Adolf Hotařík a Ludmila Hotaříková, roz. Krystýnková odstěhovali z čp. 18 do domku čp. 78.
Ve dnech 9. a 10. května 1959 byla podle
záznamu v kronice Františka Šestáka, kronikáře z čp. 66, stržena došková střecha na
domku čp. 18. Nastalo bourání a stavba nového domu od základů.
V roce 1959 se Marie Krystýnková (* 1921)
provdala za Josefa Gábu (* 1912) z Míškovic.
V obecním seznamu občanů za rok 1960
jsou uvedeni:
Krystýnek Václav, kolářský mistr
* 1885
Krystýnková Aloisie		
* 1902
Gába Josef			
* 1912
Gábová Marie			
* 1921
Manželům Gábovým se narodil syn Josef.
Jeho tatínek Josef Gába z Míškovic zemřel
v roce 1977. Josef Gába ml. se oženil s Evou
Maršálkovou a odstěhoval se do Lhotky.
Aloisie Krystýnková (* 1902) se spolu
s dalšími ženami dlouhodobě věnovala péči
o pořádek a čistotu v místním kostele, starala se také o kostelní výzdobu a k tomu účelu
pěstovala květiny v zahrádce u domu. Zemřela 6. 11. 1991 v nedožitých 90 letech.
Marie Gábová (* 1921), roz. Krystýnková
se vyučila švadlenou a od mládí byla, stejně
jako její sestra Ludmila, zpěvačkou v kostelním sboru. Zemřela v roce 1999.
O dům čp. 18 i o přilehlou zahradu nadále
pečuje Josef Gába ml.
Marta Doleželová
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Za turistikou v roce 2019
Tělovýchovná jednota Sokol Mysločovice
organizuje pro příští rok turistickou akci
Krušné hory 2019.
Tato sportovně turistická akce se bude konat ve dnech 3.–7. července a navštívíme při
ní doposud námi nenavštívenou oblast pohoří
podél česko-německé hranice na severozápadě Čech. Výchozím místem bude nejvýše
položené město v republice Boží Dar, jež je
významným turistickým centrem oblasti. Při
pětidenním pobytu máme v plánu podívat se
na nejzajímavější turistická místa oblasti, jako
jsou rozhledny na nejvyšší hoře Klínovci a na
Blatenském vrchu, Božídarské rašeliniště, gotický strážní hrad Hauenstein, naučná stezka
Vlčí jámy, lázně Jáchymov a také středisko

zimních sportů Oberwiesenthal v Německu,
kde je možnost návštěvy mořského akvária.
Hodláme navštívit také muzea v samotném
Božím Daru a Jáchymově. Nezapomeneme
ani na centrum kraje – lázeňské město Karlovy Vary. V případě horkých dní můžeme navštíviti aquacentra v Klášterci nad Ohří nebo
centrum Agricola v lázních Jáchymov.
Ubytování je zajištěno v Hotelu Slunečná
v Božím Daru ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, všechny pokoje jsou vybaveny SAT televizí. Počítáme se stravováním formou polopenze přímo
v hotelové restauraci. Množství účastníků je
tentokráte omezeno na 50 osob z důvodu kapacity ubytovacího zařízení.

Zájemci o tuto turistickou akci se mohou
přihlásit u Zdeňka Gazdoše, Mysločovice 178,
tel. 736 714 936.
Na vaši účast se těší pořadatelé z TJ.

Stolní tenis v TJ Sokol Mysločovice
Oddíl stolního tenisu pokračuje v nové sezóně 2018/ 2019 po odchodu několika našich
hráčů do jiných oddílů v okresních soutěžích.
Do pravidelných mistrovských soutěží jsme
přihlásili tentokráte jen tři družstva dospělých
a jedno družstvo žáků. „A“ mužstvo hraje
nejvyšší okresní přebor a prozatímní 2. místo
v tabulce se sedmi výhrami a jedinou prohrou
jej opět řadí k adeptům na postup do krajské
soutěže.
„B“ mužstvo hrající okresní soutěž 3. třídy

si prozatím s bilancí tří výher, jedné remízy a čtyř proher drží 8. příčku. „C“ mužstvo
v okresní soutěži 5. třídy je na prozatímním
3. místě své soutěže.
V žákovské lize se nám zatím příliš nedaří,
neboť jsme po pěti kolech bez výhry, nicméně
nejtěžší soupeře máme již za sebou a úspěchy
jistě přijdou.
Pravidelné tréninky se konají každou středu
a čtvrtek, o víkendech absolvujeme mistrovská utkání. S mládeží opět obsazujeme krajské

bodovací turnaje, kterých se účastní až 150
hráčů z celého kraje, a pro mladé hráče je tato
účast velikou školou. Případní další zájemci
o tento sport z řad mládeže se mohou přihlásit
každý čtvrtek od 16 do 18 hod. v herně stolního tenisu.
Jako každý rok i letos oddíl stolního tenisu
plánuje na Štěpána tradiční vánoční turnaj, na
který srdečně zveme všechny zájemce o tento
sport.
Zdeněk Gazdoš

Vánoční turnaj 2017
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Pomoc volně žijícím živočichům v zimě?
Ano, ale prosím s rozumem.
Vážení spoluobčané, blíží se zima, tedy období, kdy volně žijící živočichové nemusejí
vždy mít hojnost své přirozené potravy, a proto těm, kteří se rozhodnou ať už sami, nebo
i s dětmi zvířátkům pomoci, přináším krátký
návod. Tento jsem si jako člen redakční rady
Světa myslivosti vypůjčil v redakci a pochází
z pera významného zoologa prof. Koubka.
Přikrmování drobných pěvců
Nejvhodnější potravou pro všechny drobné
ptáky jsou olejnatá semena, z nichž nejrozšířenější jsou slunečnice, mák či řepka. Vhodné jsou i rozsekaná jádra vlašských ořechů,
obilniny, jablka, případně hovězí či skopový
lůj. Dnes však není problém koupit speciální
směs pro zimní přikrmování ptáků. Vyvarovat
bychom se však měli předkládání pečiva a soleným či kořeněným zbytkům jídel z kuchyně.
Rovněž nevhodné jsou těstoviny a zdraví opeřenců neprospějí zplesnivělé, zapařené či jinak
zkažené zbytky potravin. A jaké opeřence na
jaké krmení přilákáme? Semena, především
slunečnice, drcený oves, len, proso, konopí,
semínka trav a bodláků přilákají vrabce, zvonky, stehlíky a sýkorky. Ovoce se pak stane lahůdkou především pro kosy a kvíčaly. Nejrůznější bobule jsou pochoutkou pěnkav jikavců
či hýlů. Ořechy se hodí pro čížky a odřezky
masa rádi zkonzumují sojky, straky či havrani.
Kousky loje či speciální lojové koule přilákají
nejspíše strakapoudy a brhlíky. Pokud máme
tu možnost a můžeme ptákům zajistit přístup
k nezamrzlé vodě, jistě to ocení nejen jako

zdroj uhašení žízně, ale i pro koupání, které je
nezbytné pro udržení dobrého stavu opeření.
Co přinést dobrého lesní a polní zvěři?
Krmiva z hlediska jejich významu dělíme
na objemová, jadrná, dužnatá a minerální soli.
Z objemových krmiv můžeme zvěři přilepšit
senem (které zvěř bere ovšem jen pokud je
sněhová pokrývka delší dobu) a letninou (usušené větvičky nejrůznějších stromů a keřů –
dub, lípa, vrba, osika, maliník, kopřiva), tyto
obsahují nejen řadu výživných látek, ale jejich
význam spočívá především v odstranění pocitu hladu a zlepšení průchodnosti natrávené
potravy spárkaté zvěře. K objemovým krmivům počítáme také větve zejména z ovocných
stromů pro zajíce a králíky.
Mezi jadrná krmiva počítáme především
semena: žaludy, kaštany, bukvice, ale i zrno
našich obilnin – je vhodné zrno předkládat
i s otrubami, ne samostatně.
Dužnatá krmiva, mezi něž patří brambory,
topinambury, krmná řepa a jiné, jsou nezbytným zdrojem tekutin. Obsahují též i některé
druhy vitamínů. Dužnatým krmivem jsou i jablka, hrušky, mrkev, jeřabiny, ale také siláž.
Přikrmovat volně žijící zvěř lze tedy celou
řadou krmiv či potravin z domácnosti (suché
neplesnivé pečivo, chléb). Zcela nevhodné
jsou pak sladkosti, zbytky tepelně upravených
potravin či krmivo napadené plísní.

živočichům skutečně prospět, za současných
mírných zim předkládejte zvěři shora uvedená krmiva raději častěji a v malých dávkách,
protože za vlhka a teplot nad nulou většina
v dobré víře přinesených dobrot podléhá rychlé zkáze a následně může způsobit poruchy
trávení a úhyn. Hladem zvěř v našich podmínkách téměř nikdy nehyne, neboť si vždy
dokáže najít svoji přirozenou potravu. Veškeré
krmivo, které se v zimě v našich podmínkách
zvěři předkládá, slouží k přilepšení, nikoliv
k přežití zvěře, proto raději žádné krmení nebo
málo než například plesnivé nebo snadno plesnivějící krmivo.

V každém případě si vás jako myslivec dovoluji požádat, pokud chcete volně žijícím

Mgr. Miloslav Jančík, Myslivecký spolek Háj
Mysločovice

Zpráva o činnosti JSDH Mysločovice
Začátkem roku se jednotka věnovala údržbě techniky a školení členů, zaměřili jsme se
hlavně na témata: jízda za rizikových povětrnostních vlivů, radiokomunikační řád, zpracování zprávy o zásazích v aplikaci Port.all. Toto
jsme si následně mohli naostro vyzkoušet ve
dvou výjezdech, kdy kvůli zasněžené a zledovatělé komunikaci byla jednotka vyslána na
vyproštění vozidel, 16. ledna v kopci od Machové a 2. března na silnici do Míškovic.
Dne 10. března jednotka provedla vyčistění
kanalizace pod hřbitovem.
V měsíci dubnu jsme získali dlouho očekávané vybavení z dotačního titulu Zlínského
kraje a to šest kompletních třívrstvých zása-

hových oděvů od firmy Zahas, s. r. o. a šest
párů zásahových rukavic Eska. Tímto chci
poděkovat obecnímu úřadu za spolupodílení
na dotaci.
V jarních měsících jsme se zaměřili na
přípravu techniky a vybavení na Hasičskou
fontánu v Praze, na kterou jsme byli vybráni
spolu s dalšími 225 jednotkami z celé republiky. Hasičská fontána Praha 2018 se konala
2. června při příležitosti výročí 100 let od
vzniku republiky. Na tuto akci jsme vyrazili
v počtu pěti přihlášených členů naším druhým
zásahovým vozem VW Transporter s předstihem a to ve čtvrtek 31. května. První noc
jsme strávili u rodiny Žákových nedaleko Pra-

hy, za což jim moc děkujeme. V pátek jsme
navštívili památník v Lidicích. Historii této
obce vypálené nacisty za druhé světové války všichni znáte. Uctili jsme památku těchto
nevinných dětí, žen a mužů. Je to místo, kde
opravdu běhá mráz po zádech a při odchodu
nikdo z nás dlouhé minuty nemluvil. Potom už
jsme jeli přímo na Rašínovo nábřeží v Praze,
kde jsme měli mít vykládku vybavení a poté
přesun na ubytování na Vinohradech a následně zaparkování vozidla v Letňanech. Po návratu z parkoviště čekal velitele a strojníka naší
jednotky organizační brífink. Dozvěděli jsme
se přesné instrukce k večerní generální zkoušce a celému programu akce. Bylo nám řečeno,
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že všechny přesuny z Vinohrad dolů k Vltavě
budou po vlastních cca 5 km tam a 5 km zpět.
Na generální zkoušku se všichni těšili – poprvé na Vltavě tolik požárních stříkaček mužů,
ale i žen. Zkouška spočívala v synchronizaci
všech za pomoci světelných dirigentů. Naším
nástrojem byla béčková proudnice, s kterou
jsme pracovali přesně podle světelných povelů. Zkouška dopadla skvěle a po návratu zpět
na Sokolovnu jsme s hasiči ještě dlouho přátelsky debatovali. V sobotu přes den byl volný program. My jsme prošli památky Prahy,
Václavák, Staromák, Karlův most a také jsme
navštívili kostel, kde byli schovaní parašutisti,
kteří provedli atentát na Heydricha, a kde pod
heslem „Věrni zůstaneme“ i padli. Vrátili jsme
se na ubytování, opět krátká porada a poté už
přesun na nábřeží, kde jsme se převlekli do zásahových kompletů a byli připraveni k provedení hasičské fontány. Vedle našeho stanoviště
byla jednotka ze Semetína u Vsetína, byli to
stejně vesele naladění kluci jako my, tak jsme
si to společně skvěle užívali. Vše začalo v deset hodin večer, první skladbou byla státní
hymna, následovala Vltava a poslední byly
Slovanské tance. Vše za doprovodu světel,
ohňostrojů a 225 proudů vody z Vltavy. Byla
to největší hasičská fontána na světě, po skončení nám tleskalo několik tisíc diváků, kteří
zaplnili přilehlé nábřeží a mosty. Také v nás
všech byla euforie z nádherného zážitku. Přátelsky jsme si navzájem gratulovali k dobře
odvedené práci. Přišel nám podat ruku i poděkovat hlavní organizátor, hlava celé akce pan
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Jiří Havner. V neděli už nás po snídani čekala
cesta domů k našim rodinám. Celá akce byla
perfektně zorganizovaná, od ubytování přes
jídlo, hlídání vybavení na náplavkách na Vltavě, vše pod hlavičkou Hasičské fontány, z. s.
a HZS České republiky. Bylo nám ctí zúčastnit se takové události. Děkuji našim členům za
skvělou reprezentaci naší obce.
23. června v odpoledních hodinách se naší
obcí rozezněla siréna. Jednotce byl vyhlášen
výjezd do obce Sazovice k požáru zemědělské
techniky. Vyrazili jsme v počtu 1 + 7 do areálu
bývalého zemědělského družstva, při příjezdu
na místo zde již zasahovali profesionální hasiči z Otrokovic a ze Zlína a také JSDH Sazovice. Požár vysokozdvižného vozíku už byl
uhašen a my se po krátkém průzkumu místa
události vrátili zpět na zbrojnici. 1. července
zněla siréna obcí znovu, tentokrát se jednalo
o taktické cvičení třetího okrsku v obci Machová. Spolu s okolními jednotkami jsme si
prověřili akceschopnost při dálkové dopravě
vody. Při všech letošních výjezdech se nám
osvědčují naše technika i vybavení. Zrekonstruovaná IFA-AS16 nás díky novému výstražnému a spojovému zařízení vždy bezpečně doveze na místo události, nové oděvy a vybavení
nás špičkově ochrání, a to je to nejdůležitější
– šťastné návraty zpět k našim rodinám.
13. září se velitel jednotky na základě pozvání od pana senátora Štěcha zúčastnil slavnostního setkání jednotek, které se podílely na
Hasičské fontáně v Praze. Setkání proběhlo ve
Valdštejnském paláci v Praze, kde jsme obdr-
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želi pamětní list a poděkování od Senátu.
V září byla vyhlášena dotace jednotkám
obcí, i my se tedy pokusíme zažádat o dotace na přilby, záchranářský žebřík, motorovou
pilu, prostředky radiokomunikace a tablet pro
aplikace Port.all a Rescue Navigator a také
na výcvik a školení členů jednotky. Bezúplatným převodem jsme získali čtyři kusy dýchací
techniky Saturn, a to už nás posune zas o kus
dál, především ochrání zdraví našich zasahujících hasičů.
V měsíci říjnu absolvovali dva členové jednotky kurz velitelů družstev na stanici HZS
Zlínského kraje. Obsahem kurzu byl i praktický výcvik první pomoci, technik hašení, slaňování, vyproštění osob z hloubek i výšek.
V zimním období nás čeká přechod techniky na zimní provoz, pravidelné kurzy velitelů a strojníků, nové kurzy nositelů dýchací
techniky a kurz obsluhy motorové pily. To vše
zvýší akceschopnost naší jednotky při mimořádných událostech, kdy nás bude potřeba.
Dovolím si tvrdit, že naše jednotka je nadstandardně vybavena, disponujeme třívrstvými
zásahovými obleky, zdravotním vybavením,
sadou pro únik nebezpečných látek, dýchací
technikou, prostředky radiokomunikace atd.
Závěrem chci poděkovat za finanční podporu obecního zastupitelstva a našim blízkým za
podporu v naší službě a vám spoluobčanům
popřát klidné a spokojené prožití svátků vánočních. Děkuji.
Libor Utinek, velitel jednotky

Jak se chovat v silničním provozu v zimním
období, když padne brzy tma?
Vážení spoluobčané, rád bych vás za přispění
Policie České republiky seznámil sdoporučením,
jak lépe chránit své zdraví a eliminovat možná
rizika v silničním provozu tohoto období.
Zimní doba je časem brzkého stmívání, častých mlh a sněžení. Proto při snížené viditelnosti je dobré nosit oblečení v jasných barvách.
Abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete
své oblečení nebo hůl nášivkami či nálepkami
z reflexivního materiálu, který ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Při pohybu na

pozemní komunikaci je dáno vyhláškou používat dnes již tolik známé reflexivní pásky!
Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Řízení vozidla raději odložte na dobu, kdy
budete v lepší kondici. Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým autem v dopravních špičkách.
Nezapomínejte na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon přikazuje řidičům od věku
60 let a které potvrdí vaši způsobilost k řízení!
Taktéž pro jízdu na kole v tomto období se
rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální

zdravotní stav! Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. Je
dobré se také seznámit s pravidly, která stanovují, jak a čím má být kolo vybaveno. Dbejte
především na funkci brzd, kolo mějte řádně
osvětlené zejména při snížené viditelnosti.
Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných,
neforemných a těžkých nákladů.
Aktivní ochrana před ohrožením se určitě
vždycky vyplatí!
Václav Utinek za přispění PČR

Důležité telefonní kontakty:
Policie ČR – 158
Městská policie – 156
Záchranná služba – 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112
Hasiči – 150
Elpida Linka seniorů – 800 200 007
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Co se dělo u hasičů
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás v letošním roce naposledy informovali o tom, co
se za uplynulé období událo u hasičů.
Ani v roce 2018 jsme s našimi nejmladšími členy nezaháleli a i tento rok byl pro nás
hlavně soutěžní. Na začátku sezóny jsme měli
dvě soutěžní družstva mladších žáků a naším
plánem bylo objíždět soutěže se všemi dětmi.
Ale během roku buď někdo onemocněl, nebo
měl i jiné kroužky, a tak jsme nakonec závodili
jen s jedním družstvem.
S dětmi jsme objížděli soutěže ve dvou ligách a to ve Středomoravském poháru mládeže a Zlínské lize mladých hasičů. Každá liga
se skládá z 12 soutěží a z každé soutěže se
sbírají body do celkového hodnocení. Letos se
nám zadařilo a ve Středomoravském poháru
jsme nakonec obsadili nádherné druhé místo,
ve Zlínské lize nakonec také pěkné páté místo.
Posledním požárním útokem v tomto roce
jsme se předvedli na noční soutěži v Bochoři.
Vyhrát Bochořskou sovu je samozřejmě přáním všech závodníků i trenérů a nám se to po-

vedlo třikrát, naposledy v loňském roce. A tak
jsme do Bochoře jeli s cílem obhájit prvenství
a vyhrát dvakrát po sobě. Na startovní listině
bylo přihlášeno 48 družstev mladších žáků
a bylo jasné, že zde zvítězit bude těžké. Obhájit prvenství se nám nepodařilo, ale nakonec
jsme vybojovali nádherné druhé místo a stříbrná Bochořská sova putovala do Mysločovic.
V sobotu 13. října jsme společně s farností
uspořádali drakiádu. Díky letošnímu dlouhodobému teplu jsme měli krásný slunný den
a hlavně začal odpoledne foukat vítr. U kapličky za obcí se letos sešlo kolem čtyřiceti
dráčků. Jako obvykle bylo nachystáno malé
občerstvení.
Hned v pondělí 15. října se opět uskutečnil
sběr železného odpadu po celé obci.
V sobotu 24. listopadu jsme pro naše nejmenší uspořádali Mikulášskou besídku spojenou s ukončením letošní soutěžní sezóny.
V sobotu 1. prosince jsme nejen pro občany
z Mysločovic, ale i z okolí, uspořádali Mikulášský jarmark. Tato akce sice trvá pro většinu

jen sobotní odpoledne, samotná příprava jarmarku ale zabere spoustu času. Všem ochotným, kteří nám s přípravou pomáhali, ještě
jednou moc děkujeme.
Hned ve středu 5. prosince obešel Mikuláš
za doprovodu čertů a andělů po dědině naše
nejmenší děti.
Na sobotu 29. prosince je naplánovaný pravidelný výšlap po okolí, ať se trochu protáhneme po vánočních svátcích.
A co nás čeká začátkem nového roku 2019?
Hned 5. ledna bude Výroční valná hromada
našeho sboru a 11. ledna proběhne již tradiční
Hasičský ples – budeme se opět těšit na hojnou účast. Z větších akcí nás pak ještě čeká
2. března masopust.
Na závěr bychom vám rádi popřáli spokojené a klidné Vánoce, dětem spoustu dárečků
pod stromeček, nám ostatním odrostlejším
velký kopec zdravíčka a všem spoustu kamarádů a přátel.
Za SDH a trenérský tým mládeže
Žaneta Holíková a Petra Žáková

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Vám přeje Obec Mysločovice.
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Mikulášská besídka a ukončení soutěžní sezóny

K článku na str. 9
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