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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nadcházející vánoční svátky nám při-

náší nepopsatelnou atmosféru radosti 
a lásky, kterou přijímáme a darujeme 
svým nejbližším. Jsou to svátky klidu, 

pokoje, odpuštění a rozzářených očí našich dětí, když pod 
vánočním stromečkem naleznou toužebně očekávané dárky.  
My dospělí si můžeme jen zavzpomínat na časy, kdy jsme 
počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. 
Ale to  neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, pro-
tože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás 
dokáže naplnit radostí a štěstím. 

Advent. Slovo, které  v těchto dnech slýcháme nejčastěji. Je 
to krásná doba očekávání a blížícího se zamyšlení nad základ-
ními principy života. Je to čas, kdy bilancujeme, hodnotíme, 
co se nám v tomto roce 2011 podařilo udělat. Úkolů nás čeka-
lo mnoho. Zastupitelstvo obce stanovilo posloupnost prací dle 
důležitosti. Snažili jsme se efektivně využít naše zaměstnance 
tak, aby se zdárně dokončily opravy zařízení na Mateřské ško-
le, Základní škole, stolárně v Javorovci, areálu TJ Sokol Mistři-
ce a stihla se provést údržba travnatých ploch, dětských hřišť 
a veřejného prostranství. Po prvním čtvrtletí tohoto roku ode-
šel do nového zaměstnání p. Pavel Kutra, dlouholetý pracovník 
obecního úřadu. Za jeho práci pro obec bych mu rád podě-
koval. Tuto ztrátu jsme řešili žádostí o dotaci na Úřad práce 
v Uherském Hradišti z programu veřejně prospěšných prací. 
Na základě dotace ve výši 70% celkových mzdových nákladů 
jsme mohli přijmout do pracovního poměru po dobu 3 měsí-
ců p. Zdeňka Juřenu a p. Stanislava Poláška. Za účelem údrž-
by obce v zimním období byl přijat na dobu 4 měsíců p. Petr 
Kubík. Na tuto pozici jsme získali dotaci od Úřadu práce UH 
ve výši 80% mzdových nákladů.

Při pohledu na různé kouty naší obce je vidět kus poctivé 
práce vykonané za II. pololetí tohoto roku:
- hřiště TJ Sokol Mistřice - oprava větrem poničeného ple-

chového plotu,
-  zpevnění hráze pod plechovým plotem a výsadba durancií,

- na návsi oprava pomníku padlých,
- u kaple výsadba lipových stromů,
- náves čekárna – zasazení jedle a smrku (pro budoucí 

vánoční stromek),
- oprava křižovatky vedoucí k AGRI - M, spol. s r. o.,
- zprovoznění komunikace od kříže k zadní bráně AGRI 

– M, spol. s r. o.,
- Javorovec – očištění komunikace v oboře, ořezání stromů,
- Javorovec – oprava autobusové zastávky,
- Javorovec – instalace informační nástěnky.

Velkou investiční akcí, kterou jsme začali připravovat 
začátkem roku 2011, byla oprava komunikace ulice Nová 
u MŠ. Termín dokončení byl stanoven do našich hodů. 
Museli jsme připravit přípojky kanalizace pro budoucí sta-
vebníky, chráničky pro el. energii a plyn. Počasí nám přálo, 
termín jsme splnili a předali jsme komunikaci veřejnosti 
do užívání. Chtěl bych všem, kteří se na této investiční akci 
podíleli ať už radou, fyzicky či sponzorskými dary, poděko-
vat za obětavou práci.

Na žádost občanů Javorovce pro zpřehlednění zatáčky u p. 
Hanáčka (směrem na náves) jsme nainstalovali zrcadlo, aby 
nedocházelo k dopravním nehodám. Obecní úřad ve spolu-
práci s TJ Sokol Mistřice požádal o dotaci ze zemědělského 
intervenčního fondu přes MAS Dolní Poolšaví na výměnu 
oken a dveří na šatnách TJ Sokol Mistřice. Dotace nám byla 
schválena ve výši 174 tis. Kč. 

Za dobře vykonanou práci chci poděkovat všem zaměst-
nancům obecního úřadu a také těm občanům, kteří obětova-
li svůj volný čas a podíleli se na přípravě mnoha kulturních 
a sportovních akcí pro děti i dospělé, které se v roce 2011 
uskutečnily v naší obci.

Vážení občané Mistřic a Javorovce, jménem svým 
i všech zaměstnanců obecního úřadu Vám přeji příjemné 
prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodo-
vý a veselý poslední den v roce - Silvestr a úspěšné vykro-
čení do roku 2012.

Vladimír Sedláček – starosta
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Výhled na rok 2012
Rok  2011 bude pomalu minulos-

tí a již budeme přemýšlet co nového  
nám  ten následující rok přinese. Chtěl 
bych Vás ve stručnosti  seznámit  s plá-
novanými  akcemi na rok  2012 :
- Vypracování projektové dokumen-

tace pro rekonstrukci  státní silni-
ce úseku od domu p. Kocába po 
křižovatku „Přední mostek“   tzn. 
dokončení průtahu obcí Mistřice 
za účelem  zaslání žádosti o dotaci

- Dopracování projektové doku-
mentace pro územní řízení 
„Výstavby splaškové kanalizaci 
v Javorovci a sdružené kanalizace 
v části „Větřák“ a v části  „Za hum-
ny“

- Opětovné podání žádosti na 
výstavbu sběrného dvoru s kom-
postárnou v areálu společnosti 
AGRI-M spol. s r.o.   

- Vypracování projektových doku-
mentací pro rekonstrukce a vybu-
dování nových místních komuni-
kací 

- Vypracování projektové doku-
mentace pro opravu havarijního  

stavu opěrní zdi za ZŠ Mistřice.
- Zpracování studie rekonstrukce   

Kapličky v Javorovci včetně oko-
lí, sakrálních památek na území 
obce.

- Vypracování projektové dokumen-
tace rekultivace „Černé skládky“ v 
Javorovci včetně podání žádosti o 
dotaci. 

- Realizace  dvou  multifunkčních 
hřišť  v Javorovci (areál bývalé ško-
ly) a v Mistřicích (areál TJ Sokol 
Mistřice), předpokládaná celková 
částka cca 3 mil. Kč, spoluúčast 
obce  10%. 

- Ve spolupráci s ing. Šuranským  
realizace sdružené kanalizaci 
DN300 včetně  rekonstrukce části 
místní komunikace na Větřáku 

- Realizace  osvětlení  v části osady 
Javorovec (od domu p. Poláška po 
dům pí. Hoferkové) a rozšíření 
parkovacích ploch v této lokalitě.

- Realizace výměny oken a dveří na 
TJ Sokol Mistřice za účelem snížení 
tepelných ztrát (celková investice 
cca 230 tis Kč - dotace  174 tis Kč, 

zbylou část fi nancuje obec)
- Rekonstrukce  další  místní komu-

nikace  dle fi nančních možností  
obce (rozhodne zastupitelstvo)

- V případě přidělení dotace „Sní-
žení emisní zátěže – prašnost“ - 
nákup komunální techniky  

- Postupný odkup pozemků, na kte-
rých se nacházejí  nebo  v budouc-
nosti budou nacházet místní 
komunikace a veřejná prostranství  

- Revitalizace veřejných prostor  
(výsadba švestkové aleje v oko-
lí OÚ Mistřice,  terenní úpravy 
v okolí kaple v Mistřicích atd.)

Akce plánované jinými investory:
- Lesy ČR - plánovaná výstavba  

Nádrže - Poldru v Sůhradech včet-
ně  opravy příjezdové komunikace 
od sběrného dvoru po budoucí 
hráz  (předpoklad  zahájení konec 
roku 2012)

- ŘSZK  - Rekonstrukce - odvod-
nění  křižovatky  „U mlékárny“    
(předpoklad  polovina roku 2012)

Vlastimil Jánoš - místostarosta 

Narození
  1. Natálie Machová
  2. Sofi e Vosmanská
  3. Laura Jašková
  4. Marek Miloševský
  5. Josef Šuranský
  6. Gabriela Cenková
  7. Lucie Třísková
  8. Otýlie Vyorálková
  9. Margaret Rudinská
10.  Vanessa Dvořáčková
11. Petr Tulej
12. Alžběta Magdálková
13. Ella Pukovcová

Svatby
1. Ludmila Kriklová + Libor Miloševský
2. Filip Dvořáček + Zuzana Pavlišová
3. Adéla Dohnalová + Erik Tříska
4. Martina Navrátilová + Jiří Janováč
5. Pavla Štěrbová + Milan Mudrák
6. Miroslav Ševčík + Vladimíra Pavková
  

Evidence obyvatel k 30. 11. 20110
Úmrtí
1. Stanislav Vyorálek
2. Jaroslav Luběna
3. Josef Malina
4. Antonín Polášek
5. Anna Vycudilíková
6. Ladislav Vrána
7. Marie Šuranská
8. Antonín Kromsián

Přihlášeni:    20
Odhlášeno:   8    
Rozvody:      1       
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Mateřská škola

Letní prázdniny jsou tři měsí-
ce za námi a je tu zase školní rok. 
Nic nového pod sluncem, řeknete 
si možná. Ano, je to tak. Pokaždé se 
ohlížíme za prázdninami a vzpomí-
náme na procházky tam, kde končí 
mýtina a začíná bor, na výlety k vodě, 
na hrady a zámky…, prostě kamko-
li, kde to máme rádi a kde načerpá-
me energii do dalších dnů. A že jí 
je v září potřeba! Do školek a škol 
nastoupili nováčci: 17 nově přijatých 
dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
Mistřice k 1. 9. 2011, a spolu s nimi 
i „staří mazáci“: 31 dříve přijatých 
dětí  k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
Mistřice. Celkem tedy 48 dětí, společ-
ně se sžívají, jedni si zvykají na úplně 
nové prostředí, jiní zase na změny, 
které přišly po prázdninách. Z vlast-
ní zkušenosti vím, že změny čekají 
i na pedagogy. Do pracovního pomě-
ru nastoupily nové kvalifi kované uči-
telky. Od září Pavlína Šupinová a od 
listopadu Hana Vosmanská, která se 
k nám vrátila po mateřské dovolené. 
Paní učitelky, přeji Vám hodně úspě-
chů při práci s dětmi a porozumění 
s novým kolektivem, což považuji 
vzhledem k času, který člověk prožije 
v zaměstnání, za velmi důležité. Paní 
učitelce Zdence Tomáškové, která 
v naší školičce působila devět  škol-
ních let, přeji totéž na novém půso-
bišti v MŠ Lomená Uh. Hradiště 
– Mařatice a děkuji za celý kolektiv 
a rodiče dětí za vynikající pedagogic-
ký přístup a spolupráci  ve výchovně 
vzdělávacím procesu. 

Při všech činnostech v naší mateř-
ské škole se u dětí postupně tvoří 
soubory předpokládaných vědomos-
tí, dovedností, schopností, postojů 
a hodnot důležitých pro osobní roz-
voj a uplatnění.

Malé děti bývají hrdé na své doved-
nosti a rády předvádějí, co se naučily. 
Nové „kousky“, které mohou předvést 
na dětském hřišti, ale i zajímavé funk-

ce, jež mají jejich moderní hračky, 
a dokonce i velké, „dospělácké“ zuby, 
které zaplnily mezery po vypad-
lém mléčném chrupu, to všechno je 
pro děti předškolního věku důvod 
k tomu, aby se pochlubily ostatním. 

A proč o tom píši? Mimo jiné 
i proto, že součástí vzdělávání před-
školních dětí je také v naší mateřské 
škole kultivace vztahu k vlastnímu 
tělu a respekt i poznávání nových 
schopností, které přicházejí spolu 
s růstem a dozráváním dětského 
organismu. Učíme je: 
- umět pojmenovat a znát části lidské-

ho těla, hlavní smyslové a tělesné 
orgány a jejich funkce

- znát zdravé životní návyky (pohybo-
vé činnosti a sport, zdravá výživa 
a potraviny, příprava   pokrmů)

- umět si chránit osobní zdraví (péče 
o čistotu zdraví, ochrana před 
škodlivými látkami a vlivy, návy-
kovými látkami, prevence one-
mocnění)

- uvědomovat si, co je zdravé a co 
zdraví škodí 
Pokud totiž děti dobře ovládají své 

tělo, je méně pravděpodobné, že utrpí 
nějaký úraz z nepozornosti nebo že 
neodhadnou své schopnosti a přecení 
své síly. 

Jednou z možností, jak jim pomo-
ci, aby svému tělu věřily a využily 
všech svých schopností, jsou různé 

hry s míčem nebo s různými pře-
kážkami. Vedeme děti k tomu, aby 
se, samozřejmě pod naším dohle-
dem, snažily zdolat ribstoly (výstup 
a sestup), lanový žebřík a pyramidu, 
různé venkovní průlezky. Učíme děti, 
aby svému tělu naslouchaly. Mají ží-
zeň? Ať se jdou napít. Zadýchaly se 
při honičce na zahradě? Ať si vydech-
nou a sledují, jak se jim zklidňuje 
jejich tep. A přitom všem se snažíme 
dětem být příkladem, cvičíme s nimi 
a nezapomínáme, že „ve zdravém těle 
zdravý duch“.  

Rodiče, podporujte proto i vy u se-
be i svých dětí toto heslo a v době 
vánočních prázdnin si zasportuj-
te. Pohybu není nikdy dost. Vidíte 
to sami, člověk se při dnešním stylu 
života musí do cvičení nutit, dává si 
to jako závazky, předsevzetí. Vaše 
babičky a dědečkové vzpomenou, že 
dávno je pryč doba, kdy práce doma 
okolo hospodářství a zemědělství 
nahrazovala posilovny a  různé druhy 
pohybových cvičení. Děti byly zapo-
jeny do fyzické práce od útlého věku. 
Na jejich zdatnosti i při skromnější 
stravě to bylo vidět. 

Advent, zakončený vánočními 
svátky…. Přeji Vám všem, abyste ve 
Vánocích našli ten pravý smysl, ve 
střídmosti, se srdcem na dlani si je 
prožili a zdraví se těšili po celý násle-
dující  rok. 

Ve zdravém těle zdravý duch…..
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Základní škola

Kdo uslyšel jasné a pravidelné zvonění, které se nese 
ztichlou krajinou, toho možná napadlo, že slyší tlukot 
srdce světa. Zvonění nám tedy dává jistotu, že žijeme 
a čas dosud plyne.Zvonění ohlašuje hodinu za hodinou 
běžný čas, ale zároveň jej prolamuje, když ohlašuje nebez-
pečí, smrt,ale i příchod radosti a naděje. Zvon propojuje 
svět a lidi a přináší jim vždy nějakou důležitou zprávu.
Je považován za prostředníka mezi nebem a zemí, při-

Zvon
pomíná lidem poslušnost vůči božím zákonům a svolává 
k motlitbám.Zvony nelze  ničím nahradit, a proto mívají, 
podobně jako člověk, srdce.

Až zazní  hlas zvonu o letošních Vánocích, ať Vám, přá-
tele a občané Mistřic a Javorovce, přinese jen dobré zprá-
vy. Já Vám pak v dnešní rozbouřené době  přeji především 
hodně zdraví a pohody. Ať se Vám daří po celý rok 2012.

Ředitelka školy Mgr.Zdena Hoferková 

II. ročník soutěže „Zlatý míček“
Naše asociace sportu pro všech-

ny, která působí při TJ Sokol Mistři-
ce již 16 let nese ve svém názvu, že 
se jedná skutečně o sport, kde nejsou 
předem dány mantinely nastavující 
druh sportu či pohybové činnosti.Od 
samého počátku se do činnosti asoci-
ace zapojily děti školního věku a pak 
také velmi aktivně ženy. Formy cviče-
ní se v průběhu let měnily. Dnes ženy 
pod vedením paní Jitky Abrahámové, 
která mimochodem zastává dobro-
volnou práci cvičitelky od samého 
počátku asociace ,a za přispění mladé 
cvičitelky Sabiny Ondrůškové, pra-

videlně sportují v oblasti aerobiku, 
taneční činnosti a také směřuj své 
cvičení je  na zdravotní tělovýchovu..
Děti se realizují v oblasti mladých 
netradičních sportů a základní gym-
nastice.

Co však mistřická veřejnost neví 
je to, že pravidelně sportovat chodí 
také muži. Oblast svého zájmu našli 
ve stolním tenise a tak pravidelně jed-
nou za týden svádějí boje na zeleném 
stole se síťkou. 

.Pod záštitou Asociace sportu pro 
všechny a vedením Základní školy 
Mistřice se uskuteční 30.12.2011 již 

druhý ročník soutěže ve stolním teni-
se. Je to soutěž pro každého dospělé-
ho , který umí alespoň trochu chytit 
pálku do ruky. Zveme ženy i muže, 
přijďte si den před Silvestrem zaspor-
tovat.Vítěz si odnese putovní pohár. 
Drobné ceny, diplomy, medaile, ale 
především příjemně strávený čas 
mezi přáteli s cílem udělat něco pro 
své zdraví jsou pak odměnou pro 
všechny. Najde pan Lubomír Lubě-
na – loňský vítěz svého přemožitele 
? Těšíme se na Vás, časové upřesnění 
bude na plakátech. 

Mgr.Hoferková
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Soutěžní družstvo SDH Mistřice 2011 – vzkříšení!
Po loňském pátém místě ve Velké 

ceně OSH Uherského Hradiště tento 
tým nebyl považován za hlavní favo-
rity. Přesto SDH Mistřice zahájilo 
letošní sezónu fantasticky, po prvních 
čtyřech závodech Velké Ceny OSH 
Uherského Hradiště patřilo červeno-
bílí borcům první místo za čtyři výhry 
v řadě, navíc ještě přidali vítězství ve 
Vlkoši(HO) a na Karolíně(KM), kde 
dosáhli nejlepšího času sezóny 17,17s.. 
Poté ovšem přišla kolísavost výsledků 
a SDH Mistřice přepustilo první místo 
ve VC svému soupeři z Vések. Přesto 
tým přezdívaný RED WHIT DICKs, 
prožil úspěšnou sezónu, kterou zakon-
čil druhým místem ve VC OSH UH, 
čili skok o rovné tři místa kupředu 
oproti loňsku. Navíc se SDH Mistři-
ce kvalifi kovalo na postupové sou-
těže, jakými „O zlatý pohár Hejtmana 
Zlínského kraje“, tam se borcům příliš 
nedařilo a skončili na osmém místě, 
dále se naši reprezentanti probojovali 
do soutěže „O slovácký džbánek“, kde 
se jim bohužel také nedařilo a skončili 
čtrnáctí. Posledním závodem sezóny 

byla soutěž „O pohár ředitele HZS 
Zlínského kraje v Uh.Brodě“ na kterou 
zve ředitel HZS mimo družstev profe-
sionálních hasičů pouze ty nejlepší 
družstva hasičů dobrovolných. Zde si 
již Mistřice ostudu neuřízlo, naopak 
urvalo krásné třetí místo. Za tuto krás-
nou sezónu by borci chtěli poděkovat 
svým sponzorům. Během sezóny se do 
týmu zapojilo hned osm stálých členů 
SDH Mistřice. Na koši se pohyboval 

Petr Kocáb, naběrač byl Filip Hubá-
ček, stroj obsluhoval Jiří Ondroušek. 
Na novém postu se představil Tomáš 
Magdálek, který z proudu přešel na 
béčka. Petr Kropáč nadále zastává post 
rozdělovačníka a proudy letos zaběhli 
Petr Hlavačka s Pavlem Abrahamem, 
toho ovšem v posledních závodech 
střídala nová posila mistřických hasi-
čů Vojta Kocáb.

Martin Schön – Starosta SDH

Zahrádkáři
Vážení občané Mistřic a Javorov-

ce ,zahrádkářky a zahrádkáři. Blíží se 
nám zase konec roku, který nám všem 
utekl jak se zdá, jako když v kníž-
ce otočíte list na druhou stranu. Ale 
zůstalo nám zde i malé poohlédnutí 
zpět, které z hlediska zahrádkářského 
hodnotíme v porovnání s rokem pře-
dešlým jako úspěšné.

Jako úspěšné můžeme hodnotit 
fakt, že bylo v porovnání se zmíně-
ným rokem 2010 daleko méně hou-
bových chorob na stromech, ovoci, 
na zelenině, zemědělských plodinách 
i na vinicích, což bylo způsobe-
no obrovským tlakem těchto cho-
rob působícím jako doprovodný jev 
z deštivého konce zimy a obdobného 
předjarního počasí.

Přestože byl rok 2011 celkově 
úspěšný, až na malé vyjímky /plíseň 

na rajčatech a někde i na okurkách, v 
nížinách pomrzlé peckoviny/ je nutno 
podotknout i to, že v závěru 2.polovi-
ny roku se projevilo velké sucho, které 
nadělalo zemědělcům určité těžkos-
ti a u drobných zahrádkářů, pokud 
dostatečně nezalévali obzvláště mla-
dé stromky hrozí i jejich vymrznutí.

Převážné klady roku 2011 – jsme 
mohli zhodnotit na mnoha výsta-
vách, nejenom v našem okrese, ale i 
celostátních.

Rádi bychom vzpomenuli: jarní 
a podzimní zahrádkářskou prodej-
ní výstavu ve Věžkách u Kroměříže, 
jarní, letní a podzimní celostátní 
výstavu Flóra Olomouc a podzimní 
tradiční prodejní výstavu česneku v 
Buchlovicích.

Nesmíme ani opomenout velkou 
oblastní výstavu-ovoce, zeleniny, 

hroznů, květin a medu v Redutě v 
Uh.Hradišti - které se zúčastnilo 900 
lidí a bylo vystaveno celkem 500 vzor-
ků těchto produktů. Bohužel musíme 
konstatovat, že si na tuto výstavu i 
přes velkou reklamu nenašel cestu 
nikdo z místních občanů Mistřic.

Obdobný osud čekal i výstavu Fló-
ra Olomouc-kde by se platil poplatek 
100.-Kč na účastníka včetně obou 
cest /zbytek by platil sponzor/-ale pro 
minimální účast byla tato cesta na 
výstavu zrušena.

O nic lepší osud nečekala ani 
ukázka řezu, roubování a očkování 
ovocných dřevin konaná každoročně 
v předjaří v Uh.Hradišti o kterou je 
dost velký zájem,  má-li však někdo 
zajet do města, seznámit se s odbor-
níky v této technice, vidět věci na 
vlastní oči a možnost cokoliv prodis-
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kutovat - přijede jich minimum.
Ve spolupráci s rostlinolékařem 

a Okresním výborem Českého zahrád-
kářského svazu, hledáme cesty, jak zno-
vu v rámci zákonných norem obnovit 
spolupráci v zasílání signalizačních 
zpráv o chorobách a škůdcích.

Zatím pokud to teplota ještě dovo-
lí tj.+6st.C. doporučujeme 
těm, kteří tak ještě neučini-
li postříkat 6% Kuprikólem 
nebo Šampionem komplet 
celou zahradu proti plísním 
a brzy na jaře toto zopa-
kovat. Nezapomínejte při 
dokvétání meruněk, višní 
a střešní na jaře tyto postříkat 
proti moniliové spále /Hori-
zontem 250EW,Rovrálem 
FLO,Bajkor 25 WP/. Jinak 

vám začnou odumírat mladé menší 
i větší větve i s plůdky.

Při koupi ovocných stromků je 
důležité tyto na 24 hod. celé ponořit 
do vody a korunku vždy zakracovat 
až na jaře.

Jelikož jsme se přesunuli do 
měsíce prosince-je nutno posbírat 

a odstranit ze stromů mumifi kova-
né plody na zahradě, které následně 
spálíme. Desinfi kujeme prostory  pro 
uskladněné ovoce a nezapomínáme 
i na pravidelné větrání těchto prostor 
a probírku nahnilého ovoce.

Dále odebíráme rouby peckovin, 
které desinfi kujeme 0,7% Kuprikolem 

a uložíme zabalené do spodní 
části lednice, případně chlad-
ného jiného místa o teplotě 
0 – 6st.C.

Příjemné svátky vánoční 
a mnoho pěstitelských úspě-
chů v roce 2012 vám za Čes-
ký zahrádkářský svaz v Mis-
třicích přejí: 

Knap Vrat.st.a Mikel Fr.

Myslivci v Mistřicích

V prosinci pokračuje doba lovu 
většiny lovné zvěře. Myslivci do konce 
roku pořádají společné hony na drob-
nou zvěř. V zimních měsících se musí 
myslivci intenzivněji zvěři věnovat, 
začíná doba nouze, strádání a zvěř se 
musí řádně a pravidelně přikrmovat. 
Myslivci musí zajistit, aby měla zvěř 
v krmných zařízeních dostatek kva-
litního krmiva, pro zvěř spárkatou a 
zaječí dostatek kvalitního sena a pro 
bažanty dostatek pšenice. V korýtkách 

pro zvěř spárkatou dostatek ovse nebo 
ječmene. Tímto bych chtěl požádat 
občany, kteří navštěvují v zimních 
měsících přírodu, aby při svých pro-
cházkách kolem krmných zařízení 
nesypali do korýtek pšenici. My mys-
livci víme, že chtějí zvěři v této složité 
zimní době přilepšit, ale pšenice je 
dobrým krmivem pro bažanty, ale ne 
pro zvěř srnčí, která po pšenici často 
uhyne. Myslivci musí taky dbát na to, 
aby v těchto zimních měsících, hlav-
ně v lednu a únoru zajistili dostateč-
ný klid v honitbě, v těchto měsících je 
klid velmi důležitý. Například u srnčí 
zvěře se vyvíjí plod mladého srnčete, 

každý stres a pohyb navíc, matku srnu 
vysiluje. Návštěvníci zimní přírody by 
měli tento klid ctít, nenechávat své psí 
miláčky volně pobíhat po poli a v lese, 
ale vést je na vodítku, motorkáři by měli 
jezdit jen po cestách a ne po polích, 
kde nejen že ruší zvěř, ale taky dělají 
škody na zemědělských plodinách. 
Dále by návštěvníci přírody měli cho-
dit jen po cestách, nevcházet do kry-
tin, houštin a „žlebů“, kde zvěř nachází 
klid. V zimních chladných měsících 
zvěř ztrácí energii jen samotným chla-
dem a každý pohyb navíc muže zna-
menat úhyn. Srnčí zvěř je v zimních 
měsících náchylná na plicní zápaly, 
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Včelaři

které vznikají například, když je zvěř 
proháněna psy. Musíme si uvědomit, že 
náš psí miláček se ve sněhu proběhne, 
ale po proběhnutí než vychladne, při-
jde domů, majitel ho nakrmí a kolikrát 
mu ještě připraví pelíšek ve vyhřátém 
pokoji. Takové výhody zvěř nemá, ta se 

po proběhnutí ve vysokém sněhu zasta-
ví, zimou zchladne a dostane zápal plic. 
Tyto úhyny vídáme každoročně, kdy 
uhynou i silné kusy zvěře, které jsou 
jinak ve skvělé kondici. Závěrem bych 
chtěl jménem svým i jménem myslivců 
z Mistřic, všem občanům popřát klid-

né a pohodové Vánoce, dětem štědrého 
Ježíška a do dalšího roku 2012, hod-
ně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti 
a pracovních úspěchů.

„Myslivosti zdar!“
Radim Knot

Předseda MS Kopec Mistřice

Zima nám lidem klepe pomalu na 
dveře a včelám zjednodušeně řečeno 
na úly. V minulých článcích jste se 
mohli dočíst o včelařském jaře, létě 
i podzimu, poznali včelí společenství 
i včelí produkty. Počasí přímo vybízí, 
abych se věnoval obydlí včel, kde pře-
čkávají zimu. V dobách, kdy ještě vče-
la volně žila v přírodě, v naší oblasti 
za domov včelám sloužily především 
dutiny starých stromů, které si upra-
vovaly podle své potřeby. Zde stavěly 
své plásty  kde se líhnuly včelky a taky 
do buněk přinášely nektar, ze kterého 
dělaly zásoby, aby mohly přežít zimu. 
Pokud je o med před přicházející zi-
mou připravil jejich tradiční nepřítel 
medvěd, včelstvo se jara nedožilo. Med 
samozřejmě nechutnal jenom medvě-
dům, ale i lidem. Člověk se rozhodl 
vzít si včelstvo domů, kde jej po vzoru 
přírody začal chovat zase v dutinách 
kmenů ( brtích ), jen si je upravil tak, 
aby měl snazší přístup k medu.  Prv-
ním včelařům se taky  říkávalo brtníci.  
Postupem času první obydlí včel zača-
ly nahrazovat úly podobné lidským 
domečkům, kde se vkládaly rámky, do 
kterých včely stavěly své dílo. Manipu-
lace s rámky byla mnohem jednoduš-
ší než s  křehkými voskovými plásty, 
nastal však problém, jak získat med, 
dříve se vylisoval přes látku nebo kon-
zumoval přímo s plástem. A tak vznikl 
medomet, vlastně taková odstředivka, 
která med z rámku dostala odstředi-
vou silou. V dnešní době se používa-
jí úly především nástavkové. Spodní 
část je známa jako plodiště, kde se 
líhnou nové generace včel, horní část 
je známa jako medník, mezi nástavky 
plodiště a medníku se vkládá mateří 
mřížka, je to takové síto s oky, kterými 

se neprotáhne matka, která je větší než 
ostatní včely. Do každého nástavku se 
vejde podle velikosti deset až dvanáct 
rámků, ty mají taky různou velikost, u 
nás však převládají ty s tzv. Adamco-
vou mírou, která je 39 x 24 cm. Med je 
z nich možné vytočit v několika dru-
zích medometů, kde je již ruční pohon 
nahrazován elektrickým.  Pokud má 
včelař úly schované v přístřešku, hovo-
říme o včelíně, příbytek včel opatřený 
koly nazýváme kočovný vůz. Pokud 
narazíte na úly, které stojí jen tak volně 
jedná se o včelnici. Včely, které se u nás 
chovají, mají původ v Kraňsku: oblast 
dnešního Slovinska, kde jsou podobné 
klimatické podmínky. V oblasti Evro-
py je hodně známa včela italská ( vlaš-
ská ),  která obývá především teplejší 

oblasti. Studenější oblasti obývá včela 
anglická (buckfástská). V naší vlasti je 
mnoho těch, kteří se o rozvoj včelař-
ství zasloužili. Nezastupitelné místo 
však má asi Gregor Johann Mendel, 
zakladatel genetiky, jehož jméno nese 
známá Zemědělská a lesnická uni-
versita v Brně, ten byl též u počátků 
organizovaného včelařství, které mu 
za mnohé vděčí. Snad Vám můj článek 
napomůže rozšířit obzory o včelařství. 
Nezapomínejte na konzumaci medu, 
jako prevence proti nemocem, které 
nám období zimy přináší a když už 
mluvím o zimě, nic nezahřeje lépe než 
šálek horké medoviny a ani medové 
pečivo není jistě k zahození.

František Abrhám 
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Rybáři
Rok uplynul jako voda a ve všem 

tom shonu nastal čas se zastavit 
a ohlédnout se za sebe.

Díky pevné vůli a pilné práci všech 
členů našeho sdružení, se podařilo 
vybudovat systém přepadů, který je 
schopný dostatečně okysličit vodu 
v rybnících a zlepšit jejich čistotu.

Na jaře, za pomoci Obecního úřadu 
Mistřice, proběhly terénní úpravy, které 

„Občanské sdružení rodičů Mistřic“
Předvánoční doba v „Občanském 

sdružení rodičů Mistřic“ se nesla ve 
znamení ADVENTNÍHO ČAROVÁ-
NÍ. Tvořivá nálada, přátelská atmo-
sféra a v neposlední řadě vůně jehličí 
a svařeného vína, provázely všechny 
účastníky akce celý páteční večer 
25. 11. 2011. Vyrobit si svůj adventní 
věnec či vánoční svícen přišli neje-
nom dospělí, ale i naši nejmenší. Fan-
tazii se meze nekladly a výsledkem 

si odnesl rybářské vybavení několi-
ka členů, čímž způsobil škodu v řádu 
několika tisíc korun. Tahle pomyslná 
vráska na čele, mě však neodradí aby-
ch všem sponzorům, členům, sdružení 
a všem občanům popřál do nového 
roku hodně Božího požehnání , štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Milan Trojek   ml.
Předseda Sdružení rybářů Mistřice    

bylo množství krásně vyzdobených, 
zářících výrobků. Ke zdárnému prů-
běhu večera velkou měrou přispěla p. 
Kovaříková. Její rady, pomoc, a také 
nabídka dekoračního materiálu byly 
oporou pro všechny zúčastněné.

V pondělí 5. prosince 2011 pro-
běhla již tradiční Mikulášská besídka 
v MŠ a ZŠ. Sv. Mikuláš měl připrave-
nou sladkou nadílku pro všechny děti. 
Čert odešel s prázdnou a všechny děti 

si opět na rok oddechly.
Na závěr chceme poděkovat všem 

našim sponzorům a podporovatelům 
za jejich dary a pomoc. Přejeme jim, 
jejich rodinám, a všem občanům obce 
Mistřice spokojené prožití vánočních 
svátků a hodně radosti a úspěchů 
v nadcházejícím roce.

Výbor „Občanského sdružení rodičů 
Mistřic“

zlepšily ráz krajiny v okolí rybníků. 
Pořádané rybářské závody hojně 

využívali občané Mistřic a Javorovce, 
kterým bych chtěl touto cestou srdeč-
ně  poděkovat za podporu a navození 
příjemné atmosféry na těchto akcích.

Jsou chvíle radostné ale taky smut-
né. V měsíci prosinci, byla vykradena 
rybářská chata na rybnících.

Pachatel, který je dosud neznámý, 



strana 10 Číslo 2/2011

Mistřické noviny

Fotbalový oddíl TJ Sokol Mistřice
Spokojenost po podzimu. 
Po skončení podzimní části fot-

balové sezóny 2011 – 2012 je u fotba-
lových činovníků, hráčů i fanoušků 
mistřického fotbalu důvod ke spoko-
jenosti. 

Fotbalová přípravka, letos hrající 
s menším počtem aktivních hráčů, než 
v předchozích letech, podává výkony na 
hranici svých možností a střídá vítěz-
ství s porážkami. Ale v této kategorii 
jde hlavně o to, aby u dětí zůstal zájem 
o sport a pohyb, což se daří. Za výko-
ny i přístup si malí fotbalisté zaslouží 
pochvalu. Poděkování patří rodičům    
/prarodičům/, kteří své ratolesti dopro-
vází na jednotlivé zápasy. 

V žákovské kategorii si na nezájem 
mladých fotbalistů rozhodně ztěžovat 
nemůžeme. Vždyť na některé zápasy se 
dostavilo až dvacet hráčů a při střídání 
docházelo ke kuriózním situacím, kdy 
si střídající hráči museli převlékat dre-

sy, protože klasická sada dresů obsa-
huje šestnáct kusů. Ale buďme rádi za 
takovou situaci. Co se týká samotné 
soutěže, žákovské družstvo je po pod-
zimu na druhém místě tabulky, když o 
vedoucí pozici přišlo jedinou porážkou 
– v posledním zápase v Topolné. Věř-
me, že kluci se na jaře vypnou k ještě 
lepším výkonům a jarní část soutěže 
bude ještě hodně zajímavá. 

Největší spokojenost je s výkony 
mužů. Už zápasy Poháru OFS UH 
– PaPP Cup 2011 - 2012 nasvědčovaly 
dobrou formu vyjádřenou postupem 
do jarního čtvrtfi nále. Dobrou formu 
si mužstvo přeneslo i do mistrovské 
soutěže a od samotného začátku dalo 
ostatním týmům na srozuměnou, kdo 
je favoritem. Po skončení podzimní 
části, kdy mužstvo utrpělo jedinou 
porážku /paradoxně až v posledním 
podzimním zápase - předehrávaném 
prvním jarním kole v Medlovicích/, 

vede tabulku Základní třídy sk. A 
s šestibodovým náskokem. Už z toho 
je zřejmé, že jakýkoliv jiný konečný 
výsledek než postup by byl zklamá-
ním. A to přesto, že zbývá odehrát celá 
jarní část sezóny. Mužstvo na to má. 
Sezónu zahájí hned po Novém roce 
přípravným turnajem Fatry Napajedla 
na tamní umělé trávě. Přejme jen, ať 
do jarní části forma vydrží a dočkáme 
se vytouženého postupu.                         

Samotnou kapitolou jsou fi nance. 
Dotace z fotbalového svazu jsou spíše 
symbolické a tak jsme vděčni doslova 
za každou korunu. 

Děkujeme všem, kteří přispěli 
a přispívají jakoukoliv formou na chod 
fotbalu a podporují nás.

Všem hráčům, funkcionářům, 
fanouškům a všem dobrým lidem 
přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí 
a zdraví v novém roce.

Tabulky po podzimní části sezóny 2011 – 2012
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Odpočinkové místo v „V Kuchyňkách“

Zničené odpočinkové místo „V Kuchyňkách“ 
Panny Marie z Medzugorje 
je opět opraveno paní Hankou Trčkovou 
a jejími přáteli k úctě Panně Marii.



strana 12 Číslo 2/2011

Mistřické noviny

MISTŘICKÉ NOVINY vydává Obecní úřad Mistřice v nákladu 420 ks.
Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav tel.: 608 709 602
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Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
Naše obec se již po několikáté zúčastnila slavnostního průvodu a prezentace obce Mistřice při těchto slavnostech v Uher-

ském Hradišti. Naším úkolem bylo zajištění nezbytného občerstvení pro celý region Za Moravú ve Smetanových sadech. 
Díky pomoci sehrané „party lidí“, kteří se celý sobotní den starali o občerstvení nejen 500 krojovaných z celého našeho regi-
onu Za Moravú, ale i pro širokou veřejnost, jsme všechno zvládli na „jedničku“, což potvrdil i starosta Uherského Hradiště 
p. Květoslav Tichavský při hodnotící schůzi těchto slavností, při níž vyjádřil své poděkování za příkladnou práci. 

Bez krojů by se takováto slavnost nemohla obejít, proto chci poděkovat všem „krojovaným“, i těm kteří pro ně kroj 
připravovali. 

Slovácké hody s právem
Nadcházející podzim je již tradičně spojen s pořádáním Slováckých hodů s právem. Velmi nás těší, že se mezi mladou 

generací najdou tací, kteří mají vřelý vztah k folkloru a zachování slováckých tradic. Nemilým, leč častým jevem posledních 
let, jsou hody bez stárků. Barboře Huňkové a Milanovi Trojkovi patří velký dík za to, že se této zodpovědné úlohy ujali. 

Hody nejsou jen záležitostí jednoho víkendu, ale přináší hromadu starostí pro ty, kteří se podílejí na jejich přípravě 
a organizaci. Děkujeme tedy všem, kteří jakoukoliv formou pomohli:
 - mistřické chase za účast na hodech a výzdobu obce
 - Dáši Ondrůškové a Renatě Vaškové za vázání šátků a zdobení práva
 - Katce Bajajové a Milanovi Trojkovi za nácvik tanečků, které měly letos „nový kabát“
 - paní Knotové za pronájem sálu
 - Staroměstské kaple za hudební doprovod
 - Pavlu Mikoškovi za fotodokumentaci po celý průběh hodů

Lampionový průvod
Po dlouholeté odmlce se opět vrátil lampionový průvod, který zorganizovalo občanské sdružení ČAGAN spolu s 

OÚ při příležitosti státního svátku 28. října.

Česílkovo maškarní odpoledne
Akci pořádalo Občanského sdru-

žení rodičů Mistřic
Vladimír Sedláček,

 starosta


