ROK 2017
Úvod
Rok 2017 se nesl v duchu oslav 770. výročí od první dochované historické
zmínky o obci Mistřice.

Počasí a úroda
Rok 2017 byl teplotně silně nadnormální. Po více letech byl velmi studený
leden a zažili jsme tak konečně pravou zimu. Ve 24 dnech po sobě teplota
nevystoupila nad bod mrazu. V první polovině měsíce téměř každodenně sněžilo a
vyskytly se časté silné až bouřlivé větry. Únor byl teplejší, začátkem měsíce se
vyskytla nebezpečná ledovka, pak se oteplilo, sníh zcela roztál, teplota stoupla místy
až na 13 0C. Vlivem stoupajících teplot se příroda začala probouzet a březen byl již
mimořádně teplý a krásný jarní měsíc. Duben byl teplotně průměrný, srážkově
dostatečný, docházelo i k návratům zimy ve formě občasného sněžení. Květen byl
velmi teplý a sušší než obvykle, od půlky května již téměř nepršelo. Koncem měsíce
teploty přesáhly místy hranici 30 0C. V červnu panovalo horké počasí s intenzivním a
dlouhým slunečním svitem. Vláha spadla až na konci měsíce. Červenec byl horký
s dostatkem srážek, zažili jsme 4 tropické dny po sobě. Díky větší oblačnosti a
teplým nocím začaly růst hojně houby. Srpen byl vyvrcholením léta s teplotami i
kolem 35 0C a 11 tropickými dny. Po bouřkách se počasí a teplota ustálila a proběhla
tak řada nádherných letních dní plných slunce a pohody. Září bylo mnohem
chladnější a sušší, teprve říjen přinesl krásné teplé dny babího léta. Přibylo také
srážek - byl to nejdeštivější měsíc v roce, teplé noci napomohly k vrcholu houbařské
sezóny. Listopad byl teplotně i srážkově nadnormální. Velmi proměnlivý byl
prosinec. Vánoce byly tradičně teplejší a bez sněhu. Takto se s námi rozloučil i na
Silvestra rok 2017.
Rok 2017 byl pro většinu hlavních polních plodin pěstovaných v ČR slabší.
Snížil se průměrný výnos nejen obilovin, ale také řepky olejky a kukuřice. Vyšší
úroda byla u řepky cukrovky a hrachu setého. Také úroda ovoce byla kvůli
nedostatečnému opylení nižší.

Demografický vývoj obyvatelstva
K 31. 12. 2017 měla obec Mistřice 1 160 obyvatel. K trvalému pobytu se
přihlásilo 27 obyvatel, 23 se odhlásilo.
Narodilo se 12 nových občánků, z toho 7 děvčátek a 5 chlapců.
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Rozloučili jsme se s:
Marií Dudovou
Miladou Dohnalovou
Bohumilou Sivákovou
Ludmilou Čaníkovou
Josefem Blahou
Františkem Smetkou
Annou Vašíčkovou
Vlastimilou Malinovou

Úpravy obce
V roce 2017 se uskutečnilo:
- byla započata a také úspěšně dokončena výstavba vodního děla "RO
Olšovec", která byla financována z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci
programu Udržitelnost vody v krajině a protipovodňová ochrana. Celková hodnota
díla byla 10.739.255 Kč, z toho se obec spolupodílela částkou 1.073.926 Kč a
zbývající částka 9.665.239 Kč byla ze zmíněných prostředků.
- začátkem roku byly zahájeny práce na stavbě hasičské garáže u OÚ v
celkové hodnotě 2.477.974 Kč, v rámci programu Rozvoj venkova obdržela obec od
ZK dotaci 452.478 Kč.
- byla provedena oprava tanečního kola v částce 230.315 Kč.
- v letních měsících byla provedena rekonstrukce kotelny v MŠ v částce
648.092 Kč. Ze Státního fondu životního prostředí byla na tuto rekonstrukci získána
dotace ve výši 258.209 Kč.
- z důvodu zastaralé výpočetní techniky a nevyhovujícího stavu v ZŠ proběhla
rekonstrukce počítačové učebny v částce 297.750 Kč.
- v ZŠ byl vyměněn plynový kotel, který již nevyhovoval platným normám, v
hodnotě 50.000 Kč.
- v areálu TJ Sokol byl proveden průzkumný vrt za účelem získání zásob vody,
která byla využívána pro zavlažování fotbalového hřiště. Obec zaplatila částku
150.040 Kč. Zároveň bylo zhotoveno vodovodní propojení nádrží na vodu, elektr.
automatické napouštění těchto nádrží a terénní úpravy parkoviště v celkové hodnotě
132.329 Kč.
- v zahrádkářské školce ovocných stromů byl také proveden průzkumný vrt v
ceně 148.225 Kč.
- byly přesunuty závěsné telekomunikační kabely v úseku "na zatáčkách" v
ceně 20.000 Kč.
- v hodnotě 70.800 Kč byla prodloužena kanalizace do lokality na větřáku
- byly provedeny sadbové úpravy kolem památníků, na tanečním výletišti a na
návsi v celkové hodnotě 91.832 Kč.
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Veřejný a politický život obce
V pátek a v sobotu 20. a 21. 10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Voliči bylo umožněno hlasování poté, kdy prokázal svou totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR.
V pátek byly volební místnosti pro voliče otevřeny v době od 14 do 22 hodin, v
sobotu od 8 do 14 hodin. Celkem se voleb zúčastnilo 926 občanů z Mistřic a
Javorovce, což byla 62, 96 % účast.
Konečné výsledky voleb byly:
1. ANO
169 hlasů
29,13%
2. KDU-ČSL
95
16,37%
3. ODS
74
12,75%
4. SPD
64
11,03%
5. KSČM
55
9,48%
6. STAN
32
5,51%
7. Piráti
30
5,17%
8. ČSSD
28
4,82%
9. TOP 09
12
2,06%
10. REAL
7
1,2%
11. Svobodní
5
0,86%
12. Zelení
4 hlasy
0,68%
13. RČ
1 hlas
0,17%
13. Rozumní
1
0,17%
13. ODA
1
0,17%
13. DSSS
1
0,17%
13. SPA
1
0,17%

Školství a kultura
Jako každoročně proběhla začátkem roku Tříkrálová sbírka.
Vybráno bylo 33 500,- Kč.
V lednu pořádal Spolek rodičů Rodičovský ples s bohatým kulturním
programem i tombolou. V únoru uspořádal pro děti Maškarní ples s programem
plným her, soutěží, tanců a odměn. Na Velikonoční čarování si mohli rodiče s dětmi
pod odborným vedením vytvořit velikonoční dekoraci - zdobení vajíček, pletení
pomlázky atd. V dubnu se spolek rodičů přihlásil do celorepublikové akce - Ukliďme
Česko. Trasa vedla přes Větřák na Rovninu, zakončena byla opékáním špekáčků.
Konec dubna proběhlo pálení čarodějnic na Tančáku. Pro děti byly připraveny
zábavní hry, diskotéka s opékáním špekáčků. Spolek rodičů připravil také Dětský den
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na Tančáku na téma Piráti se spoustou, zábavných her s odměnami. Poslední školní
den a zahájení prázdnin byl v pátek 29. 6. proběhl se zlínskou skupinou Podjezd a
jejich songy v podání Radmily Janečkové. Zakončení prázdnin proběhla také na
Tančáku s Jirkou Hadašem. 10. 11. proběhla beseda s PaedDr. Jiřím Jelínkem - Jdu
Slováckem krásným v sále pohostinství U Knotů. Šlo o autorské čtení a povídání o
stavění máje a dalších zvycích z našeho Slovácka. Předvánoční atmosféru pak
doplnilo adventní čarování, kde se tvořily či mohly zakoupit vánoční dekorace.
Poslední akcí Spolku rodičů z Mistřic byl silvestrovský výšlap na rybníky.
V únoru proběhla fašanková obchůzka po dědině. Hlavního vedení se ujala
maska medvěda jako symbol síly a plodnosti. Doprovod mu dělali zdravotníci,
školačky, hasiči a další masky. Večer hrála a zpívala kapela Kotel v Javorovci U
Kameňa.
V roce 2017 slavila naše obec 770. let od první písemné zmínky o obci
Mistřice. Při této příležitosti se uskutečnila v neděli 4. 6. od 17 hodin na sále
v pohostinství U Knotů přednáška o historii obce. Přednášejícím byl Pavel Krystýn
z Bílovic, součástí přednášky byla i videoprojekce. Samotné oslavy proběhly 2. září
srazem krojovaných u OÚ, následovala mše svatá na tanečním výletišti – mši
celebroval Mons. Mgr. Josef Nuzík, poté následoval společný oběd pro pozvané
hosty a průvod krojovaných z návsi na taneční výletiště, kde byla slovácká beseda –
tanec krojovaných a zdravice hostů a pěveckých sborů Mistřické frajárky, Oskoruša,
Topolanka. Večer proběhla taneční zábava se skupinou VSP. K této příležitosti byla
také vydána kniha – Příběh vesnic Mistřice a Javorovec, doba královská 1247 –
1918, jejíž autorem je Pavel Krystýn.
Proběhlo také setkání zlatých fotbalistů AJAX Mistřice – účastníků krajského
přeboru v letech 1975 – 1980. Na jejich krásnou a atraktivní kopanou nikdy nechyběli
v hojném počtu fanoušci nejen ti domácí, ale také z širokého okolí.
K výročí obce měli možnost se prezentovat také SDH Mistřice. V prostorách
hasičské zbrojnice byla připravena výstava fotografií z historie sboru i ze
současnosti. Na nástěnkách i v albech bylo možno nahlédnout na sportovní,
organizační a brigádnickou činnost a také na průběh výstavby nové zbrojnice. Bylo
možné na televizní obrazovce nebo na notebooku shlédnout připravená videa.
Součástí byla i ukázka současné výzbroje a výstroje zásahové jednotky a slavnostní
uniformy. Děti si mohly vyzkoušet také několik druhů přileb.
I v roce 2017 se obec Mistřice účastnila již 15. Slováckých slavností vína a
otevřených památek v Uh. Hradišti. Tento ročník byl výjimečný, neboť region „Za
Moravú“, kam obec Mistřice a Javorovec patří, byl pověřen ke slavnostnímu zahájení
této akce na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti. Obec připravila pro všechny
účastníky a návštěvníky bohatý kulturní program, kde se prezentoval i místní
pěvecký sbor Mistřické frajárky. Jako každoročně byla ve Smetanových sadech
zajištěna prezentace regionu „Za Moravú“, včetně hojného občerstvení a tradičních
pochoutek.
V říjnu se konaly Tradiční slovácké hody s vázáním šátků, žehnánín práva,
povolení obchůzky starostou obce a samotná obchůzka obcí, večerní hodová
veselice, následná nedělní mše svatá v kapli a obchůzka obcí. Za mladší stárky byli
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sourozenci Pavlína a Marek Špičákovi, za starší stárky byla Michaela Šilhavíková a
Ladislav Trojek.
Na závěr roku nechyběl Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu.
Zde mohli občané opět nejen ochutnat, ale také zakoupit např. zabijačkové
speciality, zvěřinový guláš, domácí nudle, vánoční aranžmá i výrobky z chráněné
dílny. Žáci MŠ a ZŠ Mistřice předvedli svá vystoupení, zazpívala Mistřická schola i
pěvecké sbory.

Sport a zábava
ČZS Mistřice
V roce 2017 ČZS uspořádal zajímavé akce a přednášky. Začali únorovou
přednáškou „Kde zahrádkáři dělají nejčastější chyby“, přednášejícím byl přední
odborník a instruktor J. Matejsek. Následovaly dvě jarní akce, týkající se řezu
ovocných stromků, tvarování koruny a roubování.
ČZS slavil 60. výročí založení a na tuto počest se účastnil dvou výstav. První
proběhla v sále Reduty v Uh. Hradišti, kde členové prezentovali své výpěstky a
služby poskytující občanům. Druhou výstavou byla velká mezinárodní výstava
Europom 2017, která proběhla v rámci podzimní etapy Flora Olomouc. ČZS Mistřice
společně se zahrádkáři z Bílovic zde prezentovali ČZS za okres Uh. Hradiště.
Připravená expozice svým pojetím zaujala hodnotící porotu a ocenila ji diplomem za
druhé místo.
Členové ČZS pokračovali v budování ovocnářské školky a školní zahrady, byly
dokončeny terénní úpravy a oplocení pozemku. Vysazeny zde byly všechny běžné
druhy ovoce, jako jsou hrušně, jabloně, broskve, meruňky, borůvky, rybíz, maliny,
angrešty atd.
Myslivecké družení Kopec Mistřice
Myslivost není jen lov, ale také celoroční péče o zvěř a její prostředí. Přes
veškerou péči a snahu stavy bažantů a zajíců klesají. Na vině jsou velmi suchá letní
období a nedostatek vody, spotřeba chemických prostředků pro ochranu rostlin
v zemědělství. Myslivecké sdružení organizovalo již 7. ročník lovu s loveckými dravci.
Počasí akci nepřálo a tak byl lov pro všechny účastníky velmi náročný. Na konci roku
myslivci pořádali společné hony na drobnou zvěř, jako je zajíc či bažant.
SDH Mistřice
Jako každoročně zahájili nový rok valnou hromadou. Největší radost způsobila
výstavba nových garáží hasičské zbrojnice. Všichni členové byli zapojeni do vyklízení
veškerého hasičského materiálu, se stěhováním pomáhali i mladí hasiči, kteří si tak
plnili část okruhu hry Plamen.
Členové SDH pořádali tradičně fašank ve spolupráci s majiteli hostince U
Kameňa v Javorovci. Uspořádali 28. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce
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Mistřice, kdy se 9. 7. na fotbalové hřiště sjelo 27 družstev mužů a 9 družstev žen.
Domácí mužstvo se s časem 16,96 s umístilo na 2. místě.
11. 8. uspořádali druhý ročník noční soutěže O pohár RWD FIRETEAMU SDH
Mistřice. Soutěž byla náročnější na organizaci vzhledem k nočním podmínkám.
Počasí akci nepřálo, po dobu soutěže vydatně pršelo. Domácímu mužstvu se příliš
nedařilo a z celkového počtu 14 soutěžících družstev obsadilo 7. místo.
Soutěžní kolektiv mužů je nejviditelnější a nejreprezentativnější součástí SDH
Mistřice. Družstvo se zúčastnilo 28 závodů ve třech okresech a přivezlo si tři 1.
místa, sedm 2. míst a dvě 3. místa. Po dohodě s SDHO Bílovice se mužstvo
zúčastnilo cvičení na simulovaný požár v prostoru firmy v Bílovicích, kde byl
proveden zásah na výrobní prostor s evakuací zaměstnanců a s použitím dýchací
techniky.
Sbor obdržel od Policie ČR dopravní automobil Ford transit, převod proběhl
zdarma v rámci integrovaného záchranného systému.
ZŠ Mistřice
ZŠ Mistřice byla školou malotřídní. Tvořily ji čtyři kmenové třídy a měla všech
pět ročníků. 1. třídu navštěvovalo 15 žáků, 2., 3. a 4 třídu shodně po 13 žácích a 5.
třídu 9 žáků. Pracovníky ZŠ tvořil kolektiv pěti učitelek, dvě vychovatelky, jedna
asistentka pedagoga, školnice a účetní. Díky zřizovateli Obec Mistřice se mohly učit
hlavní předměty samostatně v každém ročníku. Jednalo se o výjimku z nejnižšího
počtu žáků stanovenou školským zákonem a prováděcími předpisy, obec hradila
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským
normativem. Byla zbudována nová počítačová učebna, nová výstavba a rekonstrukce
přístavby školy. Ze sponzorských darů bylo pořízeno vybavení na zpestření výuky TV
a HV. Škola byla zapojena již několik let do fungujícího projektu Ovoce a zelenina do
škol. Pro zájmové využití žáků zde byly v odpoledních hodinách k dispozici kroužky
např. aerobik, keramika, florbal, angličtina, atletika, bojové sporty, atd.
MŠ Mistřice
Děti MŠ Mistřice se účastnily různých školních akcí, jako je Slovácká přehlídka
mateřinek v Klubu kultury Uh. Hradiště, kde se děti prezentovaly formou pódiových
vystoupení v oblasti pohybové, hudební, taneční, dramatické a sportovní. Zúčastnily
se také přehlídky pódiových skladeb v Topolné. Svou skladbu Prima babička
předvedly i na besedě s důchodci, Dětském dni a na Mezifarním dni v Bílovicích.
Proběhlo tradiční setkání dětí z Mistřic a Mařatic. MŠ se účastnila soutěže
environmentálního projektu „Škola recyklátorem“. Zapojila se do soutěže sběru
oblečení a za odměnu jako výhru absolvovala výlet pro celou MŠ do ZOO Lešná.
Dětem nechyběla ani drakiáda, putování za skřítkem Podzimníčkem nebo dýňování.
Závěr školního roku zakončil školní výlet do zámku a zámecké zahrady
v Buchlovicích. O prázdninách nebylo v MŠ ticho, ale proběhly stavební práce. Byla
zrekonstruována kotelna a proběhla výměna kotle, výmalba třídy Ježečků,
instalovány nové skříňky, oprava a úprava cihlového plotu vedle MŠ.
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Různé
-

20. 1. se Donald Trump stal 45. prezidentem USA.
Od 31. 5. vešel v platnost Protikuřácký zákon, který zakazuje kouření
v prostorách restaurací, hospod apod.
Od 1. března odstartovala druhá vlna EET, týkající se maloobchodů a
velkoobchodů.
18. 3. zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk.

Závěr
S bilancováním jsme zakončili rok 2017 a s očekáváním jsme vstoupili do roku
2018, který je nejen pro naši obec rokem volebním.
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