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Ročník XIII.                                     Číslo 2                                Červenec 2008

Stavění máje
Ročník 1990 v sobotu 

26. dubna uspořádal v naší obci 
tradiční stavění máje. Za slu-
nečného počasí vyšel průvod 
pro krásně nazdobený vršek 
májky ke Kateřině Medkové.

Odpoledne při stavění 
vyhrávala Staroměstská kape-
la a večer na májové muzice 
hudební skupina Madet.



strana 2 Číslo 2/2008

Mistřické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nastala doba prázdnin a dovo-

lených, ale i přesto nás čeká spous-
ta práce. V zimě letošního roku 
jsme zažádali o dotace na Zateplení 
a výměnu oken v Mateřské škole. 
Tato dotace nám byla Ministerstvem 
životního prostředí schválena. Sou-
časně s výše uvedenými pracemi 
bude probíhat oprava odpadů, světel 
a modernizace školní kuchyně.

Dále zpracováváme projekt na 

multifunkční hřiště ve školní zahra-
dě v Javorovci a v areálu TJ Sokol 
v Mistřicích. Jejich realizace by se 
měla uskutečnit v příštím roce.

Vzhledem k proměnlivému let-
nímu počasí a častým přívalovým 
dešťům se kanalizační vpustě během 
krátkého okamžiku zanášejí napla-
veninou. Věřím, že pochopíte, že 
během tak krátké doby není v našich 
silách tyto vpustě vyčistit, a proto 
Vás prosíme o případnou pomoc 

v odstraňování těchto naplavenin.
Stalo se již tradicí, že druhou 

sobotu v měsíci září se naše obec 
zapojuje do nádherné akce, a to jsou 
Slovácké slavnosti vína v Uherském 
Hradišti. Rovněž druhou sobotu 
a neděli, ale v měsíci říjnu pořádá 
naše obec Slovácké hody s právem. 
Na obě akce Vás zveme, a byli by-
chom rádi, kdyby jste se spolu s námi 
těchto akcí v hojném počtu účastnili 
v krojích.

Beseda s důchodci
V neděli 11. května 2008 se uskutečnila v Pohostinství u Knotů již tradiční „Beseda s důchodci.“ I letos mohli naši 

senioři při malém občerstvení zavzpomínat a pobavit se.
Program této akce obohatily svým tanečním vystoupením děti Základní a Mateřské školy Mistřice. Při hudebním 

vystoupení skupiny MADET si nakonec všichni zazpívali.
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CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna
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Odpady
V současné době je v obou částech 

obce rozmístěno na tříděný odpad 9 ks 
kontejnerů na sklo bílé a barevné, 9 ks 
na plastové láhve, kelímky atd. a 3 ks 
na papír. Svoz těchto kontejnerů je dle 
harmonogramu Sběrných surovin s.r.o. 
Uh. Hradiště dvakrát do měsíce. Stává 
se však, že v letním období jsou kon-
tejnery zejména na plast přeplněny, ale 
jsou přeplněny i proto, že někteří obča-
né odpad netřídí a vhazují do kontejne-
ru na plast  např. papír nebo obkladový 

polystyren, kdy nádobu zaplní více jak 
do poloviny a potom nezbývá místo pro 
plastové láhve kelímky krabice od mlé-
ka a džusů. Polystyren patří do odpadu 
nebezpečného a jeho sběr bude v měsí-
ci říjnu.

Do dnešního dne obec zaplatila za 
odvoz tříděného odpadu a nájem kon-
tejnerů 92 tis. Kč.

Zamyslete se, že když budete třídit 
odpad, ušetříte fi nanční prostředky 
nejen sobě, ale i obci.

Hasiči - O putovní pohár starosty obce Mistřice
V letošním roce byl stanoven ter-

mín XIX. ročníku soutěže „O putovní 
pohár starosty obce Mistřice“ netra-
dičně již před období dovolených 
a tento tah se ukázal být tím správným 
řešením. Dne 22. 6. 2008 se do Mistřic 
sjelo 26. družstev mužů a 11 družstev 
žen. Při slavnostním nástupu, který 
byl opožděn z důvodu poruchy časo-
míry přivítal starosta obce Martin 
Ondroušek všechny přítomné soutěž-
ní družstva a popřál jim hodně štěstí 
při soutěžení. Poté starosta sboru dob-
rovolných hasičů Martin Schön taktéž 
přivítal všechny družstva a především 
vzácné hosty. 

Krásné letní počasí a dobře připra-
vená trať předurčovala k výborným 
výsledkům, které na sebe nenechali 

dlouho čekat. Se startovním číslem 
čtyři startovalo družstvo mužů Vések 
přesvědčilo o svých kvalitách a před-

vedlo požární útok snů, při němž se 
časomíra zastavila na čase 16,74 sekun-
dy. Tento čas znamenal jak se později 
ukázalo v celkovém hodnocení 1. mís-
to a stal se rekordem Mistřické dráhy, 
i rekordem „Velké ceny OSH Uherské 
Hradiště v požárním útoku“. V násle-
dujícím pokusu se je snažilo překonat 
domácí družstvo, jenže po drobné chy-
bě na rozdělovači se časomíra zastavila 
na čase 17,95 sekundy což v celkovém 
hodnocení znamenalo 7. místo. O cel-
kové kvalitě mužské kategorie svědčí 
8 časů pod 18 sekund což v našem 
okrese bylo viděno poprvé v histo-
rii. Na medailových pozicích se tedy 
umístily: 1. Vésky 16,74, 2. Vrbětice 
(ZL) 17,01, 3. Držková (ZL) 17,17.

Svou kvalitou nezaostala ani soutěž 
žen. Všechny tři časy pod 20 sekund 
znamenaly medailová umístění. O co 

Domácí družstvo mužů SDH Mistřice

Domácí družstvo žen SDH Mistřice
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nejlepší umístění se snažilo i domácí 
družstvo žen jenže družstvo doplatilo 
na své problémy se sestavou a malým 
počtem tréninků v kompletní sestavě 
a po drobné chybě docílilo času 24,76 
sekundy což znamenalo v konečném 
hodnocení 8. příčku. Na medailo-
vých pozicích se umístily: 1 Vysoké 
Pole (ZL) 19,22, 2. Velký Ořechov 
(ZL) 19,60, 3. Březolupy 19,63. Kom-
pletní výsledky i s fotografi emi jsou 
k nahlédnutí na internetových strán-
kách soutěžních kolektivů WWW.
HAMIS.ESTRANKY.CZ.

Celkovým pohledem se dá hovořit 
o velmi vydařeném letním odpoledni. 
Na Mistřické návsi byly k vidění spor-
tovní výsledky republikové úrovně, 
počasí nám přálo a divácká kulisa byla 

příjemná a možnost vyhrát některou 
z cen tomboly měli všichni přítomní. 
Tohle odpoledne by se však nemoh-
lo uskutečnit bez obětavé práce čle-
nů hasičského sboru, kterým je třeba 
za přípravu soutěže velmi poděko-
vat. Ovšem bez fi nanční nebo věcné 
pomoci by se nedala tato soutěž uspo-
řádat. Velký dík patří OBECNÍMU 
ÚŘADU MISTŘICE, Zlínskému kra-
ji, HEJDA nábytek, pekárna TOPEK 
s.r.o., KMS řeznictví uzenářství Hluk, 
ČADA MIROSLAV chladící a velko-
kuchyňské zařízení, NADACE děti 
kultura sport, CHEDO s.r.o. Uher-
ské Hradiště, CHEDOS Staré Město, 
VALA s.r.o. výroba kartáčů a štětců, 
AUTODĹY OMELKA Mařatice 296, 
VENTANA PLUS výroba plastových 

oken a dveří, PALETOSERVIS Špaček 
Kněžpole, SPORTOVNÍ POHÁRY 
A TROFEJE Milan Vyoral Zlín-Kos-
telec, Hanka Hlavačková – potravi-
ny Včelary, MAJKA-J smíšené zboží 
Jarošov, AGRI-M Mistřice, DORTY 
ZÁKUSKY KOLÁČKY Danuše Něm-
cová. Za poskytnutí elektrické energie, 
nebo prostor rodinného domku je tře-
ba taktéž poděkovat rodinám Blahové, 
Janíkové, Poláškové a Kašné. 

Na závěr bych ještě jednou rád podě-
koval všem, kteří se podíleli na letošním 
ročníku soutěže „O pohár starosty obce 
Mistřice“. Zároveň musím poděkovat 
i všem, kteří nám stále fandí a podpo-
rují nás při naší činnosti. Pro další jubi-
lejní dvacátý ročník nezbývá než si přát, 
aby nám vyšel ještě lépe než letošní.

Starosta obce předává pohár za vítězství v kategorii žen Vítěz kategorie mužů SDH Vésky

Rozlosování TJS Mistřice
SEZONA 2008/2009 PODZIM
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Podrobnosti najdete na www.tjsmistrice.estranky.cz

8.června k tomu důvod určitě byl. 
Jaký? Letos je to 120 let, co mistřické 
děti zahájily školní docházku v nyněj-
ší budově základní školy a předškoláci 
si poprvé otevřeli dveře mateřské ško-
ly před 30 lety. Jistě si občané, lépe než 
já, vybavíte za jakých okolností a kdo 
svým úsilím a prací připravil dětem 
tolik potřebné podmínky pro před-
školní výchovu a vzdělávání, rodičům 
rovněž zajistil péči o své potomky do 
příchodu ze zaměstnání. Hodnotu 

tohoto díla doce-
ňujeme zvlášť 
v dnešní době, kdy 
sledujeme, jak se 
v některých obcích 
a zejména měs-
tech lidově řeče-
no „chytají za 
hlavu“, že zrušili 
školky a dnes… 
V Mistřicích 
tento problém 

Někdy je třeba posedět a zavzpomínat
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neřešíme díky prozíravosti minulých 
a nynějších zastupitelů, se kterými 
nacházíme společnou řeč a máme 
společný názor, že život občanů 
v obci je vlastně uzavřený cyklus, 
který není dobré narušovat, ale pod-
porovat. Přestože obec zažívá velkou 
proměnu, která stojí velké peníze, 
na mistřickou školku se pamatuje. 
Ti, kdož jste se byli při oslavách na 
ni podívat, můžete posoudit sami, 
jak je čistá a útulná. Každému, kdo 
přiložil ruku k dílu v této 30-ti leté 
historii nebo finančně podpořil 
mateřskou školu, tomu dík. Ať už je 
to zřizovatel Obec Mistřice, sponzo-
ři, rodiče nebo pracovníci mateřské 
školy, kteří svou denní konstruktivní 
komunikací směřují mateřskou ško-
lu správným směrem.

„Široká dolina, úrodná rovina, takový pohled
naskytne se vám z Brda“

Je 17.červen, úterý ráno 8.15 
hodin. Do Mistřic přijíždí objed-
naný autobus. Máme jet na výlet. 
Máme? Nemáme? Rozmýšlíme se…. 
zase to počasí. Tolik dní neprší 
a zrovna dnes, tak jako při oslavách. 
Nad Buchlovem se oblačnost pro-
trhává, riskneme to. V 9.00 hodin 
jsme na Bunči, výchozím to bodu 

cesty na Brdo, kde rozhledna je náš 
cíl. Ještě pár kapek a bude po deš-
ti, zatím děcka posvačíme. Vyšlo to, 
můžeme vyrazit po pašerácké stezce 
dlouhé 3,5 km. Dobrá práce, sho-
dujeme se při pohledu na kamenné 
dílo, které si pracovití lidé Slovác-
ka a Hané zaslouží. Přestože nám 
počasí nenabídlo ty nejvzdálenější 

pohledy až někde k Jeseníkům, rod-
ný kraj máme jako na dlani. Je třeba 
takové poznávání v dětech podpo-
rovat, aby za chvíli nedošlo k tomu, 
že cestu do Splitu či Dubrovníku 
budou znát lépe než třeba do Osvě-
timan nebo na Lopeník. Kontrola 
zásob v batůžku, tatranku do ruky 
a stejnou cestou zpět. Jedna křižo-
vatka sice způsobila zdržení, ale už 
jsme tu všichni. Jedeme z kopce, 
zatáčka levá, pravá až ke skanzenu 
na Modré. Rovněž kvalitně realizo-
vaná myšlenka: přiblížit lidem život 
Slovanů, dávných to našich předků. 
V obydlích typických pro tuto dobu 
jsme viděli, jak se pekl chléb, placky, 
jak se vyráběli předměty pro běžnou 
potřebu z parohů a rohů, předení 
lnu, zpracování vlny. Proto je zřej-
mé, že nemohly chybět ani domácí 
zvířata: kozy, ovečky, oslík. Sluníč-
ko se pomalu posouvá k Buchlovu, 
to znamená, že je čas pomýšlet na 
návrat.

A kam na rok ? Přemýšlíme, pře-
mýšlejte s námi, děti a rodiče. 

Marcela Fusková
ředitelka Mateřské školy Mistřice
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Škola v přírodě
V časovém intervalu jedenkrát 

za dva roky vyjíždí děti naší základ-
ní školy do školy v přírodě. Přípra-
va a zajištění pětidenního pobytu 
je pro organizátora - tedy pro vede-
ní školy velmi náročná. V letošním 
školním roce jsme s přípravou zača-
li již v měsíci listopadu, kdy se nám 
podařilo zajistit pobyt v lokalitě pro 
nás dosud neznámé – v oblasti Jese-
níků ve Václavově.Dnes již můžeme 
říci, že jsme vybrali dobře. Překrásná, 

lidskou rukou minimálně pozname-
naná horská krajina, obrovský areál 
pro sportování, včetně několika hřišť, 
dva vnitřní bazény pro výuku plavá-
ní, ubytování pro děti i se sprchovým 
koutem na každém čtyřlůžkovém 
pokoji, velké sály pro výuku a kultur-
ní vyžití, dobrá strava, vlídné chování 
celého tamějšího personálu a v nepo-
slední řadě slušné fi nanční podmínky 
a překrásné počasí – to vše přispělo 
k úspěšnému pobytu všech účastníků 

a k naplnění všech cílů, které si tako-
vá škola v přírodě klade. Především 
aspekt zdravotní – zdejší čistý vzduch 
napomáhá především ozdravění hor-
ních cest dýchacích, aspekt výchovy 
k samostatnosti, ale i umění žít s kolek-
tivem a pro kolektiv - mnohé děti byly 
po prve od maminky na tak dlouho 
dobu, samy – jen s pomocí učitelů se 
starali o pořádek,učili se ctít přání 
a nároky i toho druhého. Celá pěti-
denní pobyt byl nabit akcemi přede-
vším sportovního a kulturního cha-
rakteru. Mezi nejzdařilejší akce patřil 
již tradiční orientační závod „Med-
vědí stezka“, jeden den jsme pozna-
li nedaleký překrásný hrad Sovinec 
a město Rýmařov, došlo i k jezdění na 
koních. Těsně před odjezdem domů se 
spousta diplomů přemístila k dětem, 
naše velké školní tašky se vyprázdnily 
a ceny z nich putovaly do zavazadel 
dětí. S mnoha novými zážitky, oboha-
ceni o nové dovednosti a nová pozná-
ní jsme se vrátili v pořádků tam, kam 
se vracíme vždy nejraději. Ke svým 
rodinám, domů. S veselou náladou. 
Vždyť za týden již budou prázdniny!


