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Ročník XII.                                      Číslo 3                                Prosinec 2007

Je sobota 13. října – krásný slu-
neční den a v Mistřicích již hraje 
Sadovanka polku, šohajé v naškrobe-
ných košulách, naleštěných botech, 
děvčice v bilunkých rukávcoch, pře-
krásných fěrtůškoch sa usmívajů a už 
sa v kole vrtíja. 

Přišli aj maluncí, kteří svýma ru-
čičkama sa držíja a kulíja očka - co sa 
to vlastně děje.

Ale to už sa pomalu chystajů na 
žehnání práva starší stárci – Zdeněk 
Trčka s Marinů Havrylykovů a mlad-
ší stárci Zdeněk Bilavčík a Veronika 
Šimonová s celů hodovů chasů.

Chasa byla veselá po oba dva dny 
a hody si užívala každým douškem. 

Všechno toto dění bylo sledováno 
bedlivě očima našich maminek, ba-
biček a všech mistřických tetiček. 

Mistřické hody 
2007
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Letošní rok pomalu končí, a tak mě 

nezbývá než rekapitulovat cose nám 
podařilo a co ne.

Největší akcí a tudíž i největším 
problémem byla sanace svahu na zá-
táčkách. Bez  přidělené dotace, jejíž 
vyřízení nás stálo velké úsilí, by nebylo 
možno tuto akci zafi nancovat z obec-
ního rozpočtu. Finančí rozpočet na 
celou akci byl ve výši  Kč 8 721 000,-
Kč. Abychom mohli tuto částku od 
Ministerstva pro místní rozvoj dostat, 
nezbývalo než dotčené pozemky vy-
koupit od  soukromých majitelů, zafi -
nancovat projekt, který byl ve výši Kč 
199 000,-. Vždy se najde někdo komu 
se celé dílo nelíbí nebo, že se to mohlo 
udělat jinak. Veřte mi, že než se začne 
stavět, tak celá akce musí projít nároč-
ným procesem, kdy se vyjadřuje něko-
lik institucí jako je geolog, statik, sta-
vební úřad, Krajský úřad, Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Není pravdou jak 
si mnozí myslí, že si o celé akci roz-
hoduje obec sama.  V současné době 
se práce na sesuvu  už blíží ke konci. 

V následujícím roce bude úprava teré-
nu a do budoucna i výsadba.

Jak můžete posoudit sami, jedná 
se o velkou stavbu. Jen doufám, že  
nebude nikoho svádět k tomu, aby si 
z opěrné zdi někdo dělal horolezec-
kou stěnu. Proto bych chtěl požádat 
především rodiče dětí, aby jim vy-
světlili jak moc by bylo nebezpečné 
se po této stěně pohybovat. Bohužel 
je to už na každém jaké stanovisko 
zaujme. Obec v tomto směru nemůže 
nic dělat, pouze upozornit na danou 
skutečnost.

Co se týká opravy komunikace 
v Javorovci, ta je majetkem Ředitelství 
silnic Zlínského kraje. Obec se na této 
akci nepodílela žádnými fi nančními 
prostředky. Projektant navrhl opravu, 
která nebyla podle nás až tak šťastná. 
Ikdyž jsme se k dané situaci vyjádři-
li, tak naše argumenty nebyly brány 
v potaz, a tak nastala situace, že jsou 
tyto problémy s komunikací ještě větší. 
Tyto práce prováděla fi rma SMO, která 
byla rovněž vybrána ŘSZK.

V příštím roce máme napláno-
vány akce jako je zateplení a výměna 

oken v Mateřské škole, kde již máme 
zpracován projekt a v současné době 
zpracováváme žádost na Ministerstvo 
školství.

Z fondů EU bychom chtěli rovněž 
požádat o dotaci na víceúčelové hřiš-
tě, které bude umístěno v MŠ. Dalším 
problémem je sběrný dvůr, který už 
kapacitně nedostačuje. Máme zájem 
o vybudování nového velkého sběrné-
ho dvoru. Otázkou je zvolit vhodnou 
lokalitu, kde by byla snadná dostup-
nost a manipulace. Finančí prostřed-
ky by bylo možné opět získat z dotací 
a rovněž máme příslíbenou pomoc 
i od Sběrných surovin. To co nás nejví-
ce tíží jsou místní komunikace jejichž 
kvalita je  velmi špatná. Mnoho z Vás 
určitě namítne, abychom nechali za-
pravit díry, ale toto řešení je bohužel 
špatné. Je potřeba udělat celou rekon-
strukci, jinak je to ztráta peněz. Bo-
hužel ani zde nemůžeme velké opra-
vy zafi nancovat z obecního rozpočtu, 
protože částka se vyšplhá do milionů. 
Vidíte sami, že na většinu akcí se musí 
žádat o dotace, bez kterých by obec 
nebyla schopna nic zbudovat. Je toho 
hodně co bychom chtěli v příštím roce 
udělat, ale i přesto doufáme, že se nám 
většinu podaří splnit.

Je ještě jedna povinnost, kterou 
bych měl splnit a to je poděkovat všem, 
kteří se podíleli na chodu obecního 
úřadu, na  přípravě všech akcí pro děti 
i dospělé. Doufám, že tato spolupráce 
bude i v příštím roce, protože věřte, že 
jakou si tu obec uděláme, tak takovou 
ji budeme mít.

A nyní se už pomalu dostáváme 
do doby adventní, kdy je ten čas troš-
ku jiný než v průběhu roku. Je to čas 
kdy jsou lidé na 
sebe hodnější, děti 
se těší na příchod 
Ježíška a mě tak 
nezbývá než Vám 
popřát krásné 
Vánoce, v novém 
roce hodně zdra-
ví a úspěchů Vám 
i Vašim rodinám. 
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Příjmy  
Třída   1    Daňové příjmy            8 040 000
Třída   2    Nedaňové příjmy                  340 000
Třída   4   Dotace SR                   170 000
Příjmy  celkem               8 550 000
  
Splátky úvěru  4 x 123 000                   492 000        
                8 058 000
Příjmy – splátky = výdaje    8 550  – 492 = 8 058 tis. 

Výdaje  
23130   1014   Deratizace                          8 000
23130   2212   Silnice                    400 000
23130   2221   Dopravní obslužnost                    58 000
23130   2321   Kanalizace                   750 000 
23130   3314  Knihovna                     60 000
23130   3322  Kaple                       30 000
23130   3341  Místní rozhlas                     15 000
23130   3349  Místní noviny                     25 000
23130   3399  Sbor pro občanské záležitosti                   20 000
23130   3419  Tělovýchova                      50 000
23130   3631  Veřejné osvětlení                  200 000
23130   3639  Technická správa                  770 000
23130   3721  Odstraňování nebez.odpad         45 000 
             3722  Odstraňování kom. odpad                 500 000
             3723   Odstraňování tříděný odpad             90 000
23130   3745    Péče o veřejné prostranství                 200 000
23130   5512  Sbor dobrovolných hasičů                 240 000
23130   6112  Obecní zastupitelstvo                 750 000
23130   6171  Správa obce             2 290 000
23130   6171     
23130   6399  Platba daně za obec                  100 000
23130   6409  Členský příspěvek regionu                     10 000
23130   3111  Mateřská škola                  600 000
23130   3111 investice Zateplení MŠ                   317 000
23130   3113  Základní škola                   350 000
    Dojíždějící žáci                   180 000
Výdaje celkem                  8 058 000                      

N Á V R H      R O Z P O Č  T  U 
Obecního úřadu Mistřice

na rok 2008
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Upozornění pro občany
Obecní úřad oznamuje občanům, kteří parkují na hlavní nebo místní komu-

nikaci, že tyto nebudou v zimním období udržovány, z důvodu neprůjezdnosti 
zimní techniky a poškození vozidel . Ve vlastním zájmu parkujte vozidla na par-
kovištích a svých vjezdech.

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů, kteří ohrožují občany 
a hlavně děti. Neuposlechnutí tohoto zákazu bude kvalifi kováno jako přestupek

Po dohodě obcí našeho REGIONU ZA MORAVÚ se dostává do prodeje stol-
ní plánovací kalendář s barevnými obrázky, zachycující dění z členských obcí 
Bílovice, Březolupy, Částkov,Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice,Pašovice, Svárov, 
Topolná a Zlámanec. Jsou v něm uvedeny termíny významných společenských 
událostí jako jsou hody, plesy, turnaje apod. Tento kalendář je v prodeji na obec-
ním úřadě za   70,-  Kč

Pozvánka
Srdečně si 

Vás dovoluje-
me pozvat na 
Tradiční roz-
svícení vánoč-
ního stromu, 
které se bude 
konat v nedě-
li 9. prosince 

2007 na návsi.Předpokládaný za-
čátek  v 15:30 hodin. Vystoupí věž-
ní a fanfárový kvintet MINARET z 
Topolné a děti základní a mateřské 
školy. Nebudou chybět ani zabijač-
kové speciality.  

Zástupci obce Mistřice se zúčastnili 8.9.2007 Slavností vína 
v rámci Dnů evropského dědictví v Uh.Hradišti.
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Knihovna
Je hezké, že i v takové vesnici jako 

jsou Mistřice je neustále zájem o čtení. 
Stejně jako v loňském roce tak i letos 
se nám počet čtenářů zvýšil. K dneš-
nímu dni tj. 26. listopadu máme re-
gistrováno 144 čtenářů. Tak jako loni, 
tak i letos byly nakoupeny nové kni-
hy z příspěvku z obecního rozpočtu. 
Byl dvakrát přivezen výměnný fond 
z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlo-
vana. K dnešnímu dni bylo půjčeno 
757 knih a knihovnu navštívilo 315 

zájemců o internet, kteří si příjdou 
vypracovat referát popřípadě si ho 
i vytisknout jsou to především žáci 
druhého stupně ZŠ a nebo se přijdou 
něco na počítači naučit, ale i děti, kte-
ré doma internet nemají a chtějí si 
zahrát nějakou tu hru. Největší zájem 
ze stran čtenářů je i nadále o knihy 
spisovatelů Javořické, Pitnerové, Lan-
czové, Párala, Viewegha. Naši nejmenší 
čtenáři mají zájem o Lindgrenovou, Ře-
háčkovou, Wilsonovou, Březinovou.

Ze strany pánů je neustále zájem o 
čtení z tématem druhé světové války 
a autory Hassela a Kesslera.

Ještě letos bude mít knihovna pro 
čtenáře malé překvapení a to v po-
době nového vzhledu. Budeme mít 
nové regály na knihy a to ve stejném  
designu v jakém zde už máme stoly 
na počítače. Takže snad se čtenářům 
a návštěvníkům bude líbit ještě více 
a budou chodit ještě častěji než tomu 
bylo dosud.

Mateřská škola
Co rok! Každý den něco nového.
To vím, vím to zcela určitě a toho si v pedagogické práci 

vážím a cením. 
Je tady 3. září 2007. Vítáme 38 předškoláčků. Ti nejsmě-

lejší pusu nezavřou, jiní jsou vážní s vykulenýma očkama, ji-
ným ta maminka opravdu moc a moc chybí a o slzičku není 
nouze.Ale v Mistřicích máme paní učitelky, které pohlazením 
a maminkovským přístupem vše rychle napraví. Dětem uká-
žou veškeré vzorně uklizené prostory, v šatně se zastavíme 
u nových botníčků, v umývárně na nás čekají nové skříňky 
na ručníčky od pana Tománka z Javorovce, moc se všem líbí. 
Prohlédneme si třídu, hernu, hračky, ochutnáme výborné 
svačinky a obědy našich kuchařek. A je týden za námi. Je tu 
první příležitost sejít se jako jedna velká rodina na drakiá-

dě. Kdyby nikde nefoukalo, 
u boží muky najdeme záru-
ku větrného pohonu, ať už 
kupovaných, nebo doma 
vyrobených papírových 
krasavců – draků.

A to, že je někdy zemská 
přitažlivost mocnější, ne-
vadí. Spravíme, vylepšíme 
a příští rok to bude snad 
ten náš drak, který se na 
Mistřice podívá z té největ-
ší výšky. I tak někdy vede-
me s našimi ratolestmi řeč, 
když se zrovna neplní jejich 
očekávání. Ale špekáček 
u táboráku je, dá se říct, sto-
procentní jistota na sprave-
ní nálady.

Mateřská školka? Každý rok něco nového.
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Dýňová strašidýlka v naší školce
Krásně vybarvené dýně, nožíky, lžičky, šikovné ruce 

a hlavně dobrý nápad a fantazii.
Právě to je potřeba k tomu, aby vznikla krásná strašidýlka, 

různá zvířátka, která zdobila a hlídala vstup do naší školky 
a každý den nás vítala v letošních sychravých listopadových 
ránech. Je to akce, která opravdu baví malé i velké. Rodiče si 
povídají, vymění si nápady a děti pomáhají o sto šest.

I skřítkovi Podzimníčkovi  se podzimní výzdoba líbila. 
Letos na nás čekal, ale protože paní zima ho vyhnala z lesa 
nějak brzy, přišel se pro změnu on k nám do školky podívat 
a ohřát se.

Adventní čas ťuká na dveře
Letos se ani moc nedivíme, protože zimní počasí už máme, před-

časného ježíška také.
Velký dáreček to je. Nábyteček od fi rmy Kaštánek, na který jsme 

získali příspěvek z Nadace Děti – sport – kultura, už zdobí a hlavně se 
líbí a vyhovuje našim dětem. Chystáme besídku, program k vánočnímu 

stromu, napečeme s maminkami 
perníčky a budeme si užívat před-
vánoční atmosféru, která s sebou 
přináší jistý shon, ale po pravdě 
si řekněme, určitě bychom se bez 
toho jako praví Češi neobešli.

Cink, cink, cink…. Hezké Vá-
noce Vám všem a hodně zdraví 
do nového roku.

 Marcela Fusková
 ředitelka mateřské školy

Cvičím, cvičíš, cvičíme
Je to již deset let,co v naší TJ Sokol 

Mistřice začala jako samostatný odbor 
působit 

Asociace sportu pro všechny – dří-
ve Základní a rekreační tělesná výcho-
va.V průběhu let se k dětem školního 
věku přidaly ženy, které velmi aktivně 
začaly cvičit ve dvou skupinách pod 
vedením Venduly Špačkové a Jitky Ab-
rahámové, před dvěmi lety pak také 
děti mladšího věku – děti z MŠ. Dnes 
má naše asociace 134 členů.Naplňuje-
me především její základní myšlenku 
– sport pro každého. Nejedná se tedy 
o nějaký vrcholový sport, ale pravidelné 
cvičení. Děti se věnují atletice, ve které 
pravidelně sklízíme úspěchy v podobě 
čelných umístění v rámci okresu , kraje 

i republikových soutěží ČASPV, jejich 
trenéry jsou učitelé z řad pedagogic-
kého sboru zdejší základní školy.Po-
znávají také mnohé nové mladé spor-
ty, ringo,fl orbal a podobně. Ženy pak 
dnes cvičí základní aerobik zaměřený 
na zdravotní tělesnou výchovu.Ven-
dula Špačková však přestala vést v naší 
asociaci cvičení a jedinou trenérkou 
zůstala paní Jitka Abrahámová.Voláme 
do našich řad nové zájemkyně, ženy 
i mladé dívky o pravidelný pohyb. 
Krajská asociace pravidelně pořádá 
školení pro nové zájemkyně cvičitel-
ské kurzy v oblasti aerobiku i základní 
tělesné výchovy.Na fi nanční úhradě 
tohoto kurzu bychom se fi nančně po-
díleli i my. Získali bychom tak všich-

ni- vy nové zajímavé vzdělání v oblasti 
sportu, ostatní ženy pak novou cviči-
telku. Voláme do našich řad také dal-
ší zájemce o pravidelný sport- muže. 
Vždyť možnost cvičení je velmi široká 
a muži by si mohli chodit zahrát např. 
fotbálek v naší malé tělocvičně. Každo-
ročně se pak koná okresní kolo sálové 
kopané v Uh.Brodu s možností postu-
pu do dalších kol.Již šestnáctý ročník 
republikového fi nále v sálové kopané 
bude za účasti šestnácti družstev ČR  
letos probíhat ve  dnech 7– 9. 12.2007 
v Uh.Brodu a Hluku.Přijeďte se po-
dívat, na jaké úrovni se hraje kopaná 
v podobě amatérských sportovců.

předsedkyně RC SPV Uh.Hradiště 
Mgr.Hoferková
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Včelaři
Krásným letním dnům defi nitivně 

odzvonilo a včelař může jen vzpomí-
nat na období medobraní, kdy z me-
dometu jímal onu zázračnou vonící 
tekutinu s názvem med.Příroda byla 
ke včelkám nadmíru štědrá a zároveň 
se radovalo i srdce včelaře, toho jsou 
dokladem i čtyři druhy medů. „Kdo 
má doma med, má doma poloviční 
lékárnu,“ toto přísloví našich babiček 
platí i nadále. Med není všelék, ale 
jak víme, to nejsou ani farmaceutické 
přípravky, tak často vychvalované re-
klamou. Každý druh medu má na náš 
organismus pozitivní účinek.  Tak tře-
ba květové medy se vyznačují velkým 
množstvím léčivých enzymů, velkým 

množstvím lehce stravitelné energie, 
ale především díky obsahu pylů jako 
prevence proti alergiím. Oproti tomu 
medy medovicové se vyznačují svými 
antibakteriálními schopnostmi.

Co včelař včelkám vzal, to musí vrá-
tit a tak jsme koncem srpna a začátkem 
září potkávali včelaře, kteří nám na náš 
dotaz „ Kam jdeš“ odpovídali, že zakr-
movat včely cukrem. Ten si včelky uloží 
do prázdných buněk po medu. 

Září, říjen, listopad jsou měsíce, 
které včelař intenzivně léčí svá včelstva 
proti nemocem a potom již má dosta-
tek času, aby vyvařoval vosk z rámků, 
vyráběl je samé a postaral se o různé 
opravy, které nebyly v sezóně možné. 

Zimní čas je též obdobím kdy se včelař 
může hodně dozvědět studiem knížek 
a časopisů. Proto i Vy zkuste některý 
můj poznatek v praxi.

 
Plněný perník:
30dkg    hladké mouky
25dkg    mletého cukru
125g      tuku (Hera) 
2            lžíce medu
½           prášku do perníku
2            lžíce mléka

Vypracovat těsto, rozdělit na 2-3 
díly, vyválet, potřít povidly, poklást se-
kanými ořechy, srolovat, potřít celým 
vajíčkem a péct. 

Quo Vadis, školo?
Naše škola školička, je už stará babič-

ka. V letošním školním roce – v měsíci 
červnu oslavíme její kulaté stodvacáté 
narozeniny a vzdáme hold jejím šedi-
nám. Na úpravě a opravě jejího kos-
metického vzhledu neustále pracujeme 
.Její duch nezestárne nikdy. Každý rok 
přichází noví prvňáčci, kteří společně 
s těmi staršími naplní školu smíchem, 
křikem, zpěvem a kokofonií zvuků ze-
jména o přestávkách.V letošním roce 
– po mnoha a mnoha letech, kdy jsme 
učili ve spojených odděleních , jsme pře-
šli na pětitřídní organizaci vyučování.
Současně se tento rok stal rokem, kdy po 
první uplatňujeme při výchově a vzdělá-
ní náš vlastní školní vzdělávací program, 
který má pracovní název :“Dělání, všech-
ny smutky zahání“. Vycházíme v něm z e 
vzdělávací programu Základní škola , ale 
doplnili jsme jej o některé své staronové 
nápady ,snahy a myšlenky, kudy chceme 
naše děti na Základní škole v Mistřicích 
vést. . Teprve až za pět let však budeme 
moci alespoň částečně bilancovat, jak se 
nám práce daří ve všech třídách – tak, jak 
bude postupně program pokračovat v 
následných ročnících. Jedním z nosných 
prvků celého ŠVP je pokračování v lido-
vých tradicích, provázanost obce,školy 
a rodiny., další významný prvek, který 

prolíná celým školním rokem, je množ-
ství sportu a pohybových aktivit. Do-
mnívám se, že málokterá škola zařadila 
do nového ŠVP výuku informatiky v tom 
rozsahu, jako jsme to učinili my – to je 
od druhého ročníku až po pátý ročních . 
Bylo by ale chybou strategickou nevyužít 
právě našich silných stránek , to je vel-
mi slušného vybavení učebny PC.Mimo 
tyto aktivity nabízíme dětem i mnohé 
další –lepší prevenci proti nežádoucím 
jevům v chování a jednání našich dětí  
než dostatečné vykrytí volného času pro-
stě neznám. Tisíce brožurek o tom, jak 
jsou drogy škodlivé, nenahradí smyslu-
plné a příjemné trávení volného času ve 
4 skupinách práce na PC, 3 sportovních 
a jednom tanečním kroužku, 2 skupi-
nách výuky hry na fl étnu , jeden kroužek 
výuky Jazyka ruského.Dětem integro-
vaným do výuky s poruchami v učení 
i zdravotními poruchami zajišťují péči  
dvě specialistky v oblasti speciální psy-
chologie.Děti nadané připravujeme do 
mnoha soutěží sportovních i naukových.
Letos máme velké plány. Kromě mnoha 
akcí, které pořádáme každoročně, poje-
deme v měsíci květnu na Školu v příro-
dě a právě  těchto dnech již rozhoduje-
me, která lokalita je pro nás ta nejlepší. 
A v měsíci červnu chceme oslavit 12O. 

výročí existence naší školy oslavami, kte-
ré nám dají hodně práce a které již začíná-
me připravovat nyní..Rádi bychom celé 
veřejnosti ukázali i minulost naší školy. 
Máte-li doma ve svých soukromých fo-
tografi ckých sbírkách fotodokument, či 
jiný, psaný dokument, který se vztahuje 
k životu naší školy, prosili bychom Vás 
o jeho zapůjčení. Zájem máme i o velmi 
staré školní věci a předměty, které se uží-
valy při vyučování. 

Milí občané Mistřic a Javorovce, 
sedmimílovými kroky se blíží nej-

hezčí svátky roku – vánoce. Možná 
uvidíte  a třeba i uslyšíte v poslední dny  
před vánocemi  7I dětí z naší školy, kte-
ré společně s námi, učiteli, chodí po vsi 
a  koledují se svými zpěvy a říkánkami..
To je právě ten jeden prvek našeho vzdě-
lávacího programu. Ctít a udržovat naše 
staré lidové tradice. Tentokrát ne právě 
pro jablíčko a pro oříšek , ale jako po-
zornost a poděkování těm, kteří proje-
vují pozornost a pomoc naší škole, jako 
zpěvavé přání všeho nejlepšího v novém 
roce pro Vás , spoluobčany, se kterými 
sdílíme společné místo našich domo-
vů.Tak , přátelé, všechno nejlepší Vám 
přeji již nyní i já.

Mgr.Hoferková, 
ředitelka Základní školy
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Mistřičtí mladí hasiči

Po roční odmlce a pod novými 
vedoucími se mladí hasiči při SDH 
Mistřice zapojili do celoroční hry 
„PLAMEN“. Této hře je hodnoce-
na činnost mladých hasičů v daném 
školním roce. Po odchodu manže-
lů Poláškových z funkce vedoucích 
mladých hasičů se rozpadl i kolektiv 
mladých hasičů. Starostou sboru byly 
osloveni členové SDH, kteří by se 
mohly výchově mladých hasičů věno-
vat. Jako hlavní vedoucí byla oslove-
na a jmenována výborem SDH Marta 
Kalužová a dalšími vedoucími se stali 
Vít Podivinský a Martina Podivinská. 
Starosta sboru Martin Schön  jim při-
slíbil pomoc vždy když bude třeba. 
Byly osloveni bývalý členové kolekti-
vu a žáci základní školy v Mistřicích. 
Začal se tvořit nový kolektiv z býva-
lých i nových členů. I přes  nezájem 
starších žáků, začala příprava mladší 
kategorie na první část hry „PLA-
MEN“ branný závod. Pro nováčky to 
bylo zcela něco nového. Mimo sezná-
mení s hasičskou technikou se musely 
seznámit se základy topografi e, zdra-

vovědy , šplhem po vodorovném laně 
a taky střelbou ze vzduchovky. I přes 
velmi krátkou dobu na přípravu se 
mladí hasiči těšili na první závod ve 
Strání. Po dramatickém a napínavém 
průběhu si nečekaně a o to radostně-
ji odváželo „A“ družstvo vítězství, „B 
družstvo obsadilo 6. místo. 

Období zimy nebývá pro mladé 
hasiče příliš oblíbené. Vedoucími byla 
zajištěna tělocvična základní školy 
v Mistřicích pro zimní fyzickou pří-
pravu. Mimo to bylo taktéž nacvičeno 
kulturní vystoupení na výroční valnou 
hromadu SDH. Předvedená scénka na 
téma pohádky „Čert a Káča“ byla oce-
něna potleskem  všech členů SDH. S 
blížícím jarem se mladí hasiči těšili 
stále více na nácvik s vodou.

Pro letošní sezónu byla vytvoře-
na nová pravidla pro „Velkou cenu 
mladých hasičů při okresním sdru-
žení hasičů okresu Uherské hradiště.“ 
Z deseti pořádaných závodů se zapo-
čítává 8 nejlepších výsledků. Každý 
jednotlivý závod se skládá s požár-
ního útoku a štafety dvojic. Trénink 
se stal časově náročnější a ne vždy 
se stihly procvičit obě disciplíny. Ale 
i s tímto problémem se mladí hasiči 
vypořádali velmi dobře. O tom svědčí 
i celkové vítězství v tomto seriálu sou-
těží. Součástí „Velké ceny“ byla taktéž 
soutěž „O pohár starosty okresního 
sdružení hasičů“, která se uskutečni-
la na náměstí v Uherském hradišti. 
O svých kvalitách přesvědčilo „A“ 

družstvo, které tuto soutěž vyhrálo.
V sobotu 19.května se na fotba-

lovém hřišti ve Vlčnově uskutečnilo 
závěrečné kolo hry „PLAMEN“. Po 
podzimním branném závodu násle-
dovaly další disciplíny. Jako první se 
uskutečnila štafeta dvojic, kterou „A“ 
družstvo vyhrálo a „B“ družstvo ob-
sadilo čtvrtou příčku. Další discipli-
nou byla štafeta 4x60 metrů, ve které 
obě družstva byla diskvalifi kována 
a shodně obsadila čtvrtou pozici. 
Závěrečnou disciplínou byl požární 
útok , ve kterém „A“ družstvo opět 
zvítězilo a „B“ družstvo bylo šesté. 
Po součtu pořadí všech sportovních 
disciplín drželo „A“ družstvo první 
příčku. Bohužel nepřítomnost kroni-
ky a tím nesplnění několika okruhů 
celoroční hry odsoudilo „A“ družstvo 
k celkové páté příčce a „B“ družstvo 
k sedmé příčce. Pro celý kolektiv to 
bylo velkým zklamáním, které nesl 
velmi těžce.  

Mladí hasiči přispěli několika 
dobrými výkony i k rozšíření sbírky 
pohárů v hasičské zbrojnici. Jedním 
z hlavních úspěchů je také vytvo-
ření kolektivu , který má zapálení 
pro hasičský sport mladých hasičů. 
V současné době čítá tento kolektiv 
19 mladých hasičů a  doufejme, že se 
tento kolektiv bude stále ještě rozrůs-
tat. Výbor sboru dobrovolných hasičů 
děkuje tomuto kolektivu za vzornou 
reprezentaci našeho sboru a přeje do 
další činnosti ještě hodně úspěchů.

O putovní pohár starosty obce Mistřice
Již několik let je součástí dění 

v Mistřicích hasičská soutěž. V letoš-
ním roce se konal již XVIII. ročník 
soutěže v požárním útoku „O putovní 
pohár starosty obce Mistřice“ Soutěž 
je zařazena do seriálu soutěží „Velká 
cena OSH ČMS okresu Uherské Hra-
diště v požárním útoku“. I tato sku-
tečnost slibovala velmi dramatickou 
podívanou.

V neděli 8. července se do Mistřic 

sjelo 20 družstev mužů a 4 družstva 
žen. V přední části startovní listiny 
startovali všichni favorité našeho 
okresu. Loňské prvenství obhajova-
lo domácí „A“ družstvo. Bohužel při 
dobře rozběhnutém pokusu se tento 
požární útok nepodařilo dotáhnout 
k úspěšnému konci a docíleným ča-
sem 22,79 sekund obsadilo celkově 
13. příčku. Zaváhání domácího „A“ 
družstva využili hasiči Vések s ča-

sem 17,72 sekundy a překonali tak 
poprvé rekord dráhy a Kněžpole 
s časem 17,82 sekundy a umístili se 
v popředí výsledkové listiny. O další 
překonání rekordu trati se postarali 
hasiči z Petrova okresu Hodonín ča-
sem 17,20 sekundy, který znamenal 
celkově druhou příčku. O dokonalý 
šok se postaralo družstvo Držkové 
z okresu Zlín , když se časomíra při 
jejich požárním útoku zastavila na 
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čase 16.88 sekundy. Čímž si zajistily 
bezkonkurenční vítězství a vylepšení 
rekordu dráhy. Dosáhly i nejlepšího 
času dosaženého na okrese Uherské 
Hradiště. Domácí „B“ družstvo svým 
nejlepším letošním časem 19,01 se-
kundy obsadilo celkově 7. příčku. 

V Kategorii žen obhajovalo pr-
venství družstvo Ivanovic na Hané 
z okresu Vyškov. Výsledným časem 
18,33 sekundy se postarali o vylep-
šení rekordu dráhy a také obhajobu 
loňského vítězství. Mistřické družstvo 
žen si chtělo napravit reputaci z loň-
ského ročníku domácí soutěže , což se 
jím podařilo. Docíleným časem 21,28 
sekundy v konečném pořadí obsadilo 

3. příčku. 
Bez podpory sponzorů a pomoci 

našich spoluobčanů by se naše ha-
sičská soutěž nemohla uskutečnit. 
Věcnou cenou nebo finanční částkou 
přispěli: OBECNÍ ÚŘAD Mistřice,  
MAJKA-J Jarošov manželé Čadovi, 
Čada Miroslav Včelary chladící a 
velkokuchyňské zařízení, PALETO-
SERVIS Antonín Špaček Kněžpole, 
HOSTINEC U KAMEŇA Javorovec, 
HOSPUDKA NA TANČÁKU, Fran-
tišek Došek – lakýrnické práce, CHE-
DO Uherské Hradiště velkoobchod a 
maloobchod barvy laky, CHEDOS 
Staré Město vše pro stoláře a staveb-
níky, HEJDA dřevěný nábytek, TO-

PEK pekárna Topolná, POHOSTIN-
STVÍ U KNOTU Mistřice, AGRI-M 
Mistřice, KMS řeznictví uzenářství 
Hluk, Aneta Lysoňková kadeřnictví 
Uherské Hradiště. Všem jmenova-
ným je třeba velmi poděkovat. Další 
velký dík patří rodinám Janíkovým, 
Blahovým, Poláškovým a Kašným za 
poskytnutí elektrické energie, pro-
stor vlastního domu a jiných potřeb-
ných prostředků. Jistě patří dík všem 
členům sboru dobrovolných hasičů, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto 
náročného podniku a vzornou repre-
zentaci našeho sboru.   

Z historie založení hasičského sboru v Mistřicích
V důsledku velkých požárů, které 

v naší obci vznikly, 1. 10. 1874 vy-
pukl požár a zničil 52 stavení. Dal-
ší velký požár vypukl 15. září 1877, 
který zničil 14 stavení a 5 stodol. 
V tu dobu většina stavení a stodol 
byla pokryta došky a stodoly byly 
většinou dřevěné. Na občany přichá-
zela hrůza, když se dostal dravý živel 
do vesnice a začal jim ničit celoroční 
úrodu. 

Podle dostupných materiálů, byl 
sbor dobrovolných hasičů v Mistři-
cích založen 17. listopadu 1899. Bylo 
to za starostenství Josefa Smolky 
a obecního představenstva, Antoní-
na Valenty, Šnajdara Josefa, Lechnera 
Františka, Hromečka Jana a Lysoňka 
Šimona. Prvním starostou sboru byl 
Josef Smolka, prvním jednatelem 
Lechner František a prvním náčel-
níkem Malina Josef. Zakladatelem 
sboru byl Valenta Antonín a zapiso-
vatelem Lechner František, tehdejší 
řídící učitel. V roce 1902 zakoupil 
sbor ruční stříkačku s celou výzbro-
jí od hasičského sboru města Uh. 

Hradiště. Ostatní nejpotřebnější za-
koupil sbor v letech následujících, 
pro nedostatek finančních prostřed-
ků. Za první světové války byl sbor 
v úpadku, neboť bylo vše ve velkém 
nepořádku, jak stroj, tak obleky. Po 
válce byl sbor uveden do činnosti, 
byl nucen celý inventář obnovit. Čle-
ny sboru jsou většinou rolníci něco 
dělníků. Dokladovost dle zápisů ze 
schůzí začíná v našem sboru od roku 
1906. Tyto záznamy jsou uchová-
ny. Dokumentace byla přerušena ve 
druhé světové válce. Po válce se čin-
nost zlepšila a v roce 1948 bylo od 
Slováckého družstva zakoupeno ná-
kladní vozidlo „Steier“ za částku 75 
000Kč, které bylo předěláno na zása-
hové vozidlo. Velký převrat ke zlep-
šení činnosti nastal 19. 12. 1955, kdy 
na členské schůzi bylo rozhodnuto 
sbor rozšířit a omladit. V únoru 1956 
bylo získáno celé družstvo chlapců, 
kteří se pustili do práce s velkou 
chutí. Hned v tomto roce se umístili 
v okresním kole soutěže na druhém 
místě o půl bodu za prvním. Za tyto 

úspěchy jim byla předána nová stří-
kačka PS 8 s příslušenstvím. Dne 13. 
ledna 1957 při výroční valné hro-
madě doplněn výbor o mladé členy 
a činnost se dostala na lepší úroveň. 
Rok 1959 byl úspěšným, podařilo 
se získat družstvo děvčat a chlapců, 
kteří se aktivně podíleli na úkolech 
sboru. Činnost organizace nabyla 
vysoké úrovně a byla bohatá. V roce 
1962 nám byla předána nová hasičská 
zbrojnice. Tato nám značně pomohla 
k lepší činnosti sboru. Bylo pořízeno 
auto TATRA 805, které bylo upra-
veno pro zásah k požárům. V roce 
1967 byla předána nová stříkačka PS 
12 se vším příslušenstvím. Ke konci 
roku 1979 jsme obdrželi nové vozi-
dlo AVIA 20. Byla na něm provedena 
úprava, aby se na něm mohlo umístit 
nářadí a motorová stříkačka. 

Naše organizace dlouhá léta pra-
cuje s mládeží, která je zapojena do 
celostátní hry „Plamen“. Tím vycho-
vávají nové členy a funkcionáře. 

Pokračování příště. 
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Soutěžní kolektivy SDH Mistřice v roce 2007

Do letošní závodní sezóny vstu-
povala dvě družstva mužů a jedno 
družstvo žen. Oproti loňskému roku 
se sestavy téměř nezměnili, tak se 
daly očekávat i zlepšené výkony. 
Družstva se ukázala celkem na třice-
ti závodech v různých okresech naší 
republiky.  

Soutěžní kolektiv mužů „B“ ne-
začal zrovna nejšťastněji a po dvou 
nedokončených soutěžních poku-
sech se představil v domácím pro-
středí při okrskovém kole. Po dvou 
vyrovnaných pokusech okolo dvaceti 
sekund se překvapivě umístili na vý-
borném třetím místě. Průběhu celé 
sezóny se však projevovalo nevyzá-
vodění tohoto kolektivu a střídal vý-
borné výsledky s nezdary. Nejlepšího 
svého výkonu dosáhlo družstvo na 
domácí půdě , když se časomíra za-
stavila na čase 19,01 sekund což byl 
nejlepší letošní čas tohoto družstva. 
V celkovém hodnocení okresní „Vel-
ké ceny“ tak patřilo družstvu celkové 
sedmé místo.

Kolektiv žen v začátku sezóny 
pozměnil obsazení na postu rozdě-
lovače, což sice nemělo vliv na vý-
konnost, ale přesto se v kolektivu 
projevovala stále nezkušenost. I když 
výsledky byly kolísavé přesto pře-
važovaly ty lepší z nich. Nejlepšího 
času dosáhlo družstvo v Dubňanech 
a to 20,86 sekund. Při svých šestnác-
ti závodech dosáhli šestkrát na prv-
ní místo, jedenkrát na druhé místo 
a dvakrát obsadily třetí příčku. Vel-
kým úspěchem je i páté místo v Čes-
kém Krumlově kde na „3B“ a nástři-
kové terče dosáhly času 30,52 sekund. 
V neofi ciálním hodnocení  výsledků 
se naše ženy staly nejlepším druž-
stvem našeho okresu. Pro příští rok 
se chtějí zasadit o to, aby byla vyhlá-
šena „Okresní velká cena v požárním 
útoku“ i pro kategorii, žen.

Nejvíce se očekávalo od „A“ druž-
stva mužů. Kolektiv vůbec nezmě-
nil své složení a i začátek sezóny se 
v celku vydařil. Při okrskovém kole 
se družstvu podařilo pokořit dvakrát 
hranici osmnácti sekund. Časy 17.82 
a 17,85 sekund si vybojovaly postup 
na okresní kolo kde v celkovém pořa-
dí obsadili třetí příčku. V hodnocení 
„VC OSH“ družstvo pomýšlelo na 
příčky nejvyšší. Do tohoto záměru 
však zasáhlo i onemocnění jednoho 
ze členů a poté i změna zaměstnání 
a neúčast na závodech dalšího člena 
kolektivu. I přes neúspěch na domá-

cím závodě se však stále dalo bojovat 
o příčku nejvyšší. Závěr sezóny však 
kolektivu nevyšel úplně dle představ 
což znamenalo v celkovém hodnocení 
„Velké ceny“ třetí příčku a tím postup 
na soutěže „O slovácký džbánek“ a „O 
pohár hejtmana Zlínského kraje“. Vy-
sokou úroveň požárního útoku na vý-
chodu Moravy potvrzuje i fakt , že na 
soutěži „O pohár hejtmana Zlínského 
kraje“, kde se zúčastňují nejlepší druž-
stva našeho kraje , na těžkém terénu 
s časem 19,46 obsadilo družstvo až 
sedmou příčku. Na soutěži „O slovác-
ký džbánek“(nejlepší družstva okresu 
Uh. Hradiště, Hodonín a Břeclav) s 
časem 18,26 sekund obsadili čtvrtou 
pozici. Nás může jen těšit že se naše 
družstvo v této konkurenci vůbec ne-
ztrácí a dosahuje předních umístění.

Letošní rok se dá shrnout různými 
způsoby. Nejúspěšnějším Mistřickým 
družstvem co se týká umístění se sta-
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ly ženy se šesti vítězstvími. Družstvo 
mužů „A“ se třemi časy pod osmnáct 
a dalšími sedmi časy pod devatenáct 
sekund na „3B“ taky nemusí být úpl-
ně nespokojeno. Družstvo mužů „B“ 
hledalo své optimální složení a pře-
devším získávalo nové zkušenosti. Do 
další sezóny si lze jen přát, aby úroveň 
požárního sportu v Mistřicích stále 
jen stoupala a výsledky se jen zlepšo-
valy. Jistou překážkou může však být 
plánovaný odchod dvou členů „A“ 
družstva. Soutěžní kolektivy by rády 

přivítaly mezi sebe nové členy a hlav-
ně člena kolektivu ochotného si udě-
lat řidičské oprávnění skupiny „D“, 
který by byl ochoten vozit všechna 
družstva po soutěžích. 

Závěrem musíme poděkovat 
všem, kteří se podíleli na úspěších 
našich kolektivů. Za finanční pod-
poru Obecního úřadu , Nadace děti 
kultura sport, a firmy VENTANA 
PLUS. Za údržbu soutěžního stroje 
musíme poděkovat panu Miroslavu 
Kasalovi a Michalu Tománkovi.

Za podporu musíme taktéž podě-
kovat členům SDH a dalším naším 
příznivcům a fanouškům. 

 Obecní úřad Mistřice

Vás srdečně zve na

1. OBECNÍ   PLES 

  v sobotu 26. ledna  2008.    

Začátek v 19.30  v   pohostinství u Knotů, 

 hraje skupina MADET.  

 vstupné 60,- korun, připravena je bohatá tombola.

Změna cen v placení popelnic platné od 1.1.2008

Změna cen v placení poplatku za psa od 1. 1. 2008
Poplatek za psa:
1 pes na rok  100,- . Pokud má majitel psy 2 zaplatí na rok 200,-.  
Za každého dalšího + 100,-Kč.

Cena za svoz popelnic pro rok 2008 je 440,- korun na každou osobu a rok.
Ruší se úleva, kdy rodiny, kde bylo 5 a více osob platili paušální poplatek jen za 5 osob. Nyní 

se platí za každou osobu.  Ke zdražení dochází z důvodu zvýšení cen svozu odpadu a skládkov-
ného, ze stany OTR Uh.Hradiště.

Takže v lednu již budeme platit:
    1 osoba – 220,-
    2 osoby – 440,-
    3 osoby – 660,-
    4 osoby – 880,-
    5 osob – 1 100,-

6 osob – 1 320,-
7 osob – 1 540,-
8 osob – 1 760,-
9 osob – 1 980,-
10 osob – 2 200,- 
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Myslivci v Mistřicích

Myslivecké sdružení Kopec Mis-
třice hospodaří na 826 hektarech ho-
nební plochy. Tuto honitbu má MS 
Kopec Mistřice pronajatou na dobu 
deseti let od Honebního společenstva 
Mistřice, jehož členové jsou majitelé 
honebních ploch. Nájemní smlouvy 
byly vyhotoveny v souladu se záko-
nem o myslivosti a posléze uznány v 
roce 2003 Městským úřadem v UH. 
Hradišti, odborem životního prostře-
dí, jako honitba Mistřice. Myslivecké 
sdružení Kopec Mistřice  má 19 členů 
a jednoho adepta (myslivce čekatele), 
který ještě nemá vykonanou Zkoušku 
z myslivosti, taky nesmíme zapome-
nou na dva dlouholeté členy,a  to pana 
Josefa Jánoše a pana Josefa Staška, kteří 
tento rok zemřeli a opustili naše mys-
livecké řady. Členové MS chovají taky 
pro myslivost nepostradatelné čtyřno-
hé pomocníky psy,  jedná se celkem o 
6 ohařů se zkouškou z výkonu a dva 
ohaře ve výcviku a taky nesmíme za-
pomenout na naše norníky, a to 4  je-
zevčíky. Mimo tuto činnost se členové 
mysliveckého sdružení podílejí na bri-
gádnické činnosti, údržbě myslivec-

kých zařízení, zabezpečení krmiva pro 
zvěř např. senoseč, žně apod.. Naše MS 
výborně spolupracují s vedením farmy 
Agri-M, kdy za brigádnickou činnost 
na farmě, farma poskytuje, tak důležité 
krmivo pro zvěř. Další  spolupráci na 
výborné úrovni máme s Obecním úřa-
dem v Mistřicích, provádíme senoseč 
v Suhradech  v okolí bažantnice, kde 

i vysazujem ovocné stromy.Myslivci 
taky každoročně pořádají vycházku s 
dětmi do přírody ve spolupráci se SRPŠ 
při ZŠ a MŠ Mistřice. Po této celoroční 
práci, nastává na podzim taky mysli-
vecká slavnost , a to hony na drobnou 
zvěř, lovíme bažanty a v okrajových 
částech honitby a oplocenkách, jako 
jsou vinice, lovíme zajíce. Na 85% ho-
nební plochy zajíce nelovíme, na těch-
to 85% je jako tvz. komora, která nám 
pomáhá držet normované stavy této 
zvěře. Dále se v naší honitbě loví zvěř 
srnčí, zvěř černá (prase divoké) a zvěř 
daňčí, u posledních dvou druhů zvěře, 
se v naší honitbě loví tato zvěř do stáří 
dvou let. Jelikož myslivost není jenom 
o lovu  zvěře, vypouštíme po několik 
let do honitby dnes už vzácnou zvěř, 
a to koroptev polní, která se od roku 
1971 neloví. V posledních třech le-
tech se podařilo získat  vytrvalou a 
usilovnou administrativní prací pana 
Ing. Ladislava Hráčka, dotaci na tuto 
zvěř od Ministerstva zemědělství ČR  
a v těchto třech letech jsme každoroč-
ně vypustili 50 ks této krásné a dnes 
už vzácné a do naší přírody patřící 
zvěře.


