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Slovo starosty
Vážení občané Mistřic a Javorovce,
dovolte mi, abych Vás srdečně 

pozdravil v  tomto předvánočním 
čase prostřednictvím Mistřických 
novin. Vánoční svátky jsou časem 
pokoje a lásky a pro zastupitelstvo 
obce také časem bilancování naší 
práce za uplynulý rok.

Počátkem letošního roku byla 
dokončena rekonstrukce výtlačného 
vodovodního řádu, kterou proved-
la společnost Slovácké vodovody 
a kanalizace, a. s., v  rámci které se 
podařilo vybudovat dvě vodovodní 
přípojky pro rodinné domy občanů 
naší obce. Po ukončení výtlačné-
ho vodovodního řádu a provede-
ní kamerových zkoušek kanalizace 
k  zemědělskému družstvu se začalo 
s její  opravou, jelikož byla v  hava-
rijním stavu. Kanalizace se rozšířila 
a byly do komunikace usazeny dvě 
horské záchytné dešťové vpusti.

Následně bylo započato s  hlavní 
akcí tohoto roku, a to s rekonstrukcí 
místní komunikace k zemědělskému 
družstvu v Mistřicích. Tato velká in-
vestiční stavba se skládala z vybudo-
vání opěrné zdi na křižovatce u paní 
Kocábové, rekonstrukce a rozšíření 
komunikace, vybudování chodníku 
a vybudování nového sběrného mís-
ta pro třídění a ukládání odpadů do 

zvonů. Rovněž byla provedena opra-
va kanalizace „u pumpy“ a celková 
úprava okolí. V  následujícím roce 
bude třeba ještě dokončit chodník na 
křižovatce u pana Mašlana, nájezd 
na komunikaci nad gabionovou zďí 
pod spodní bytovkou a celkové úpra-
vy kříže u pana Sedláře.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat podporovateli Zlínskému kraji, 
který nám poskytl fi nanční podporu 
ve výši 1 mil. Kč. a zemědělskému 
družstvu AGRI-M, spol. s  r. o., kte-
ré nám poskytlo fi nanční podporu 
ve výši 300 tis. Kč. Bez této peněžité 
podpory a spolupráce bychom tuto 
rozsáhlou rekonstrukci komunikace 
nebyli schopni realizovat. 

Rád bych rovněž poděkoval všem 
občanům, kteří nám při této akci byli 
nápomocni, a také těm, kteří přispě-
li svými připomínkami, což nás více 
motivovalo k úspěšnému dokončení 
stavby.

V  ZŠ Mistřice byla o letních 
prázdninách provedena rekonstruk-
ce sociálního zařízení s  vybudová-
ním hygienického koutu v  I. patře 
školní budovy. Celková rekonstruk-
ce činila 450 tis. Kč a kolaudace pro-
běhla před začátkem školního roku.

Pro Český zahrádkářský svaz 
Mistřice byly vykoupeny pozemky 

v areálu AGRI-M, spol. s r. o., kde za-
hrádkáři vybudují školku ovocných 
stromů. Postavilo se oplocení a dvě 
vstupní brány. 

SDH Mistřice získal dotaci od 
Zlínského kraje ve výši 30 tis. Kč. 
na pořízení a modernizaci zásahové 
techniky.

V  letošním roce byla také pro-
vedena oprava místní komunikace 
v Javorovci s celkovými náklady 125 
tis. Kč. 

A v neposlední řadě jsme získali 
dotaci pro místní knihovnu na počí-
tačové vybavení ve výši 21 tis. Kč. 

Závěrem chci poděkovat všem 
zaměstnancům OÚ za dobře vyko-
nanou práci pro naše občany. Všem 
občanům, spolkům a organizacím 
v Mistřicích děkuji za jejich poskyt-
nutý volný čas při podílení se na kul-
turních, sportovních a společných 
akcích konaných v naší obci. 

Vážení občané Mistřic a Javorov-
ce, jménem svým a jménem všech 
zaměstnanců OÚ Mistřice Vám přeji 
příjemné prožití vánočních svátků 
v klidu a pokoji a úspěšné vykročení 
do nového rok 2017.

S pozdravem
Vladimír Sedláček

Starosta obce Mistřice

V  roce 2017 bude dokončena 
stavba vodního díla ,,RO Olšovec, K, 
Ú, Mistřice“. Tato stavba je podporo-
vána Ministerstvem zemědělství ČR 
z  programu Protipovodňová opat-
ření a udržitelnost vody v  krajině. 
V  současné době probíhá geologic-
ký průzkum a odvodnění, vypuštění 
vody z nádrže.

V  příštím roce bude dokončena 
přístavba hasičské garáže při OÚ Mi-
střice. Zlínský kraj se na této stavbě 
bude podílet individuální fi nanční 
podporou 500 000,- Kč.

Rozvoj obce
Dále je na rok 2017 naplánována 

rekonstrukce plynové kotelny MŠ 
Mistřice, která je zastaralá a ekono-
micky nevyhovující. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci kotelny MŠ Mis-
třice činí 800 000,- Kč.

TJ Sokol Mistřice ve spolupráci 
s OÚ Mistřice podává již potřetí žá-
dost Ministerstvu školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR o poskytnutí fi -
nanční podpory na zavlažování fot-
balového hřiště. Spoluúčast obce by 
měla činit 300 000,- Kč.

Obec Mistřice bude podávat 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
žádost o fi nanční podporu na opra-
vu místní komunikace v  Javorovci 
v ulici Obora. Rozpočet projektu byl 
stanoven v částce 2 450 000,- Kč vč. 
DPH. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR poskytuje dotaci ve výši 50 % cel-
kových nákladů, max. 1 000 000,- Kč.

Obec Mistřice spolupracuje 
s městem Uherské Hradiště na spo-
lečném postupu při projektování 
a podání žádosti o poskytnutí dotace 
na stavbu cyklostezky Mařatice-Rov-
nina-Mistřice.
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V  rámci rekonstrukce krajské 
komunikace ,,Mistřice průtah obcí 
IV.“ se obci stále nedaří získat územ-
ní rozhodnutí pro žádost o staveb-
ní povolení ve spolupráci s  ŘSZK. 
Vstřícnost našich občanů je jednou 

z podmínek pro úspěšné dokončení 
celé akce.

V neposlední řadě probíhá vyku-
pování pozemků pod komunikacemi 
a zpracování projektové dokumenta-
ce pro stavbu tělocvičny ZŠ Mistřice.

Závěrem je třeba říci, že si v příš-
tím roce připomeneme výročí 770 let 
objevení prvních zmínek o obci Mi-
střice.

Starosta Vladimír Sedláček
Místostarosta František Abrhám

Rekonstrukce komunikace
Vážení občané.
Byla dokončena stavba „Rekon-

strukce místní komunikace k  ze-
mědělskému družstvu v  Mistřicích“. 
Důvodem rekonstrukce byl značně 
nevyhovující stav povrchu stávající 
silnice, který vykazoval četné ne-
rovnosti, výtluky a celkový vysoký 
stupeň opotřebení povrchu komu-
nikace. V rámci této komunikace byl 

vybudován jednostranný chodník 
a opěrná zeď. Bude zajištěna bezpeč-
nost chodců a bezpečnost plynulosti 
silniční dopravy. Tato, pro obec dů-
ležitá akce byla spolufi nancována 
Zlínským krajem, z programu „Pod-
pory obnovy venkova“ ve výši 1 mi-
lion korun. 

Občané děkují Zlínskému kraji za 
tuto podporu.

Vítání občánků
22.5.2016

16.10.2016

foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová
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V  roce 2016 bylo do dnešního 
dne vypůjčeno 2520 knih z řad krás-
né beletrie pro dospělé i děti a lite-
ratura naučná. Jednalo se jak o kni-
hy z  našeho knihovního fondu, tak 
z Výměnného fondu, který je pravi-
delně každé 2-3 měsíce obměňován. 
V  průběhu roku bylo postupně za-
koupeno 87 nových knih.

Na podzim roku 2015 jsem po-
žádala o dotaci na 2 stolní počítače 
z  rozpočtu Odboru umění, literatu-
ry a knihoven Ministerstva kultury 
v  rámci programu Veřejné infor-
mační služby knihoven. Tato dotace 
byla přiznána a stolní počítače byly 
zakoupeny v hodnotě cca 30.000 Kč, 
z čehož 21.000 Kč činila dotace, zby-

Místní knihovna Mistřice
tek doplatila obec. V  rámci zkvalit-
nění služeb je i díky nové technologii 
možné v  knihovně nejen tisknout, 
ale také skenovat.

V  průběhu měsíce listopadu da-
rovaly paní Jarmila Žižková a Vlas-
ta Gajdošíková naší knihovně knihy 
převážně od spisovatelky Vlasty Ja-
vořické a Pittnerové. Jsou to krásné 
a zachovalé knihy, které budou kni-
hovnou BBB v  Uherském Hradišti 
zapsány do našeho knihovního fon-
du a v průběhu února budou již také 
k  dispozici čtenářům. Oběma chci 
proto touto cestou poděkovat.

Pro ty, kdo by chtěli navštívit 
knihovnu připomínám výpůjční 
dobu a to vždy v pondělí a ve středu 

od 16:00 – 18:30 hod. K dispozici je 
také web knihovny www.knihovna-
mistrice.webk.cz. Pro zapomnětlivé 
čtenáře připomínám výpůjční dobu, 
která je 1 měsíc. Pokud máte kni-
hy delší dobu znemožňujete tímto 
ostatním čtenářům výpůjčku těch-
to knih. Ty které jsou s Výměnného 
fondu jsou naší knihovně zapůjčeny 
na dobu určitou a poté se musí vrátit, 
aby byly k  dispozici jiným knihov-
nám. 

Pro dlouhé zimní večery si mů-
žete přijít půjčit hezkou a zajímavou 
knížku, přestože je knihovna malá, 
má co nabídnout �, těším se na vás. 

L. Kopčilová, 
knihovnice

Mateřská škola
Dařilo se nám ve školním roce 2015/2016

Na webových stránkach www.mistrice.cz máme informace o školních i mimoškolních akcích mateřské školy. 

leden 2016
Stromy ve víru podzimu……
takový název nesla  ve školním roce 2015/2016 vý-

tvarná soutěž v rámci Dne stromů v Uherském Hradišti 
2015. Záštitu převzalo  Město Uherské Hradiště, Příro-
dovědné centrum Trnka při Domě dětí a mládeže Uh. 
Hradiště, Šikula – Dům dětí a mládeže Uh. Hradiště, Lís-
ka, spolek pro environmentální výchovu a vzdělávání ve 
Zlínském kraji.

Cílem soutěže bylo zkusit vytvořit jakoukoliv výtvar-
nou technikou stromy na podzim, zamyslet se, jak barev-
né stromy na podzim vnímáme my lidé.

Do výtvarné soutěže jsme zaslali výtvarná dílka nejstar-
ších předškoláků: Filipa Kašného, Adély Kaňovské, Emy 
Zemkové, Anny Zapletalové, Barbory Ondrůškové, Eli-
sabeth Ondrůškové, Venduly Kaňové a Vanesy Vosman-
ské. 

Odborná porota hodnotila z více než 250 prací a měla 
opravdu těžký úkol vybrat a udělit  první tři místa a navíc 
zvláštní ocenění 

v kategorii : MŠ , I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ, do-
spělí, skupinové práce.

Máme velkou radost z  umístění výtvarného dílka 
Vanesky Vosmanské a blahopřejeme za získání 3. místa 
v kategorii 1 : Mateřská škola.  
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14. 4. 2016
Beseda s členem mysliveckého sdružení Kopec Mistřice
Příroda je mocná čarodějka, takové je motto naší MŠ 

již více než 10 let. Jakou velkou cenu má krásná zachova-
lá příroda, jak se k ní chovat, aby nám vycházky do okolí 
Mistřic v každé roční době přinášely překvapivé zážit-
ky?  To si s dětmi říkáme, kreslíme a jinak připomínáme 
v průběhu celého roku ve třídě a hlavně na vycházkách. 

Život v přírodě má své zásady a pravidla. Člověk by 
je měl znát a respektovat, aby jí dokázal porozumět. Jak 
je to s přírodou v okolí Mistřic, s jakou zvěří se v ní mů-
žeme setkat, jak jí přilepšit v době zimního strádání? To 
všechno a ještě další informace dětem zajímavě a názor-
ně podal Ing. Ladislav Hráček, člen MS Kopec Mistřice. 
Svého hosta děti se zájmem poslouchaly, formou hry se 
aktivně zapojily. Jistě pro ně bylo zážitkem potěžkat si 
dančí lopatu, okusit ostrost srnčích parůžků, prohléd-
nout si loveckou zbraň, pohladit si kožešinu lišky a  vy-
cpaného tchoře, zapískat si na srnčí vábničku. Dětem 
se beseda líbila a jistě k  ní proběhla i dětská tiskovka. 
Za ochotu, přípravu i poutavé vyprávění patří panu Ing. 
Hráčkovi naše poděkování. Těšíme se na setkání někdy 
v zimě u krmelce s batohem dobrot pro zvěř.     

23. 4. 2016
Přehlídka pódiových skladeb ve Zlámanci
Možná si někteří z Vás vzpomenou na léta v MŠ, kdy 

jste mnohokrát, tehdy i předčasně, ale zcela jistě spon-
tánně řešili budoucí povolání. Jednou to byl fotbalista, 
zpěvačka, kosmonaut a určitě nechyběl i popelář. Co to 
asi bude, co tolik poutá zájem a pozornost malých dětí 
již desítky let ? Že by jejich výrazné pracovní oblečení, 
svozová auta ? Není se proto čemu divit, že popularita 
popelářů byla využita v  dětských knížkách, říkankách, 
ale také v melodických písničkách. Jednu takovou pís-
ničku si oblíbily děti z MŠ Mistřice, aby její text náleži-
tě pohybově ztvárnily a předvedly všem jeden pracovní 
den lidí, kteří se starají o čistotu našich vesnic a měst. 
JDEME PRACOVAT !!!! Řekli jsme si společně na regio-
nální přehlídce pódiových skladeb ve Zlámanci. 

S rytmickou skladbou děti roztleskaly i diváky Kon-
gresového centra ve Zlíně na Zlínském škrpálku 2016 
v  dubnu, všechny babičky a dědečky na Besedě s  dů-
chodci a všechny účastníky Dětského dne v Mistřicích 
v květnu.  

2. 6. 2016 
Výchovný koncert Hradišťánku
Žijeme na Slovácku, ke kterému patří folklor, píseň, 

tanec. Uherskohradišťský dětský folklorní soubor Hra-
dišťánek měl v nabídce výchovný koncert pod názvem 
„Tady jsem rád“, tak jsme jeli. Důvod byl umocněný 
vystoupením naší předškolačky Elisabeth Ondrůškové 
v jedné ze skupinek malých folklorních tanečníků. Děti 
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spontánně tleskaly. Věřím, že i v  příštím roce uvidíme 
na pódiu další kamarády MŠ nebo ZŠ Mistřice, které to 
v kroji, jak se říká, chytne. Malé Eli jsme po vystoupení 
předali knížku. Tak by to mělo být. Je třeba u dětí vzbudit 
cit a morální podporu k druhému.

7. 6. 2016
Uherskohradišťské sportovní hry dětí mateřských škol
Již po dvaadvacáté na atletickém stadionu v Uh. Hra-

dišti prožívaly děti atmosféru olympijských her. Absol-
vovaly nástup na stadion, byly svědky vztyčení vlajky, 
zapálení olympijského ohně olympijskou pochodní, kte-
rou přinesl jeden z nejlepších sprinterů České republiky 
Zdeněk Stromšík. Viděly vypuštění holubů a slyšely text 
olympijského slibu. Z naší MŠ se tohoto svátku zúčast-
nili a reprezentovali : Filip Kašný, Kryštof Kasala, Kevin 
Vavřínek, Vanesa Vosmanská, Adéla Kaňovská a Adéla 
Štěrbová. Z časových důvodů byl program zúžený na tři 
atletické disciplíny: hod kriketovým míčkem, běh na 30 
m, skok z  místa. Cílem akce bylo udělat předškolním 
dětem z dvaadvaceti školek Slovácka, slovenské Skalice, 
maďarského Sarváru radost, přimět je k pohybu a vést je 
ke zdravému soupeření v duchu fair-play. Holky a kluci, 
děkujeme za reprezentaci MŠ a obce Mistřice, i přesto, že 
jste na bednu nedosáhli.

Poděkování
Ředitelství Mateřské školy Mistřice děkuje spon-

zorům za fi nanční příspěvek na zakoupení variabilní 
sestavy pro rozvoj hrubé motoriky, dětského ložního 
povlečení a froté prostěradel realizaci části dětského 
hracího koutu zhotovení dětských šatních skříněk 

Přispěli nám: Nadace Synot, p. Milan Vyorálek SVS 
Correct, spol. s  r.o., paní Kateřina Gregoříková, paní 
Lenka Cenková.

28. 6. 2016
Školní výlet – státní zámek Milotice
Co by to bylo za ukončení školního roku bez výletu. 

Ale kam? Zapíchneme kružítko do mapy obce Mistři-
ce a zkoušíme dělat kružnice do 20 km, 40 km, 60 km. 
Na druhé kružnici jsme našli obec Milotice na Kyjovsku 
s turistickým symbolem „zámek“. Vybráno. Za zámkem 
je rozsáhlá upravená zahrada a točila se tady nejedna 
celovečerní pohádka. Motivující pro děti byla zámecká 
prohlídka v  kostýmech. A tak se z  našich předškoláků 
stali na chvíli princové a princezny. Všech zámeckých 
komnat jsme si doslova užívali a šlechetně se i chovali. 

Děti si rozšířily obzor, poznaly, jak krásné místo je 
pouhých 45 km od Mistřic. Kdo nebyl v Miloticích na 
zámku, tomu jeho návštěvu doporučujeme.
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Zamyslet se, zhodnotit, 
najít motivaci
Jistě mně dáte za pravdu, že to tak 

někdy přijde a většinou neplánova-
ně, o to více spontánně, že se člověk 
snaží na chvíli pozastavit čas a chce 
se mu hodnotit. Někdy život svůj, ně-
kdy život svých předků a někdy hod-
nocení zúží jen na zaměstnání, profe-
si, funkci. Prostě na léta v pracovním 
procesu. Na konci se většinou ptáme 
sami sebe, zda vynaložené úsilí pro tu 
či onu činnost nebylo marné, nepřišlo 
vniveč. Co si budeme namlouvat, bez 
impulsu a trošky nostalgie se mnohdy 
k hodnocení ani nedostaneme, neod-
hodláme se k němu.

Tím impulsem často bývá setkání 
s člověkem, se kterým jsme se setká-
vali určitý čas, sdíleli s ním pracovní 
prostory.

Letošním říjnem začal 19-tý rok 
mého působení v  Mateřské škole 
Mistřice. Každoročně organizujeme 
rozloučení s  předškoláky, kteří po 
prázdninách usednou do školních 
lavic. S prvňáčky, s druháčky až pá-
ťáky se setkávám v prostorách školní 
jídelny MŠ, když přijdou na oběd. 
Potom však nastupují do ZŠ v Bílo-
vicích či do UH. Hradiště a většinou 
se mně vrátí nějaká vzpomínka, zá-
žitek, když se potkám s jejich rodiči 
a přijde řeč na děti. Čas plyne dál 
a  potom mě potká na hodové zá-
bavě, na plese chlapec nebo dívka 
o  hlavu vyšší…. Zastavím se, baví-
me se a vzpomínáme. Někdy jsou ty 

vzpomínky tak přesné a ostré, jako 
bychom měli rozloučení s  předško-
láky včera. Omyl, realita je jiná, stojí 
přede mnou dospělý člověk, který 
má své cíle a představy. Rozloučíme 
se, popřejeme si vše dobré a život jde 
dál, jdeme svou cestou, těšíme se na 
další náhodná setkání. Pro takové 
okamžiky dělám svou práci ráda. Jak 
se říká, práce s lidmi je náročná, mně 
však dává smysl, neměnila bych, na 
děti v Mistřicích se těším.

Ne jinak tomu bylo 1. září 2016. 
Jsem ráda, že již 4 roky za sebou ná-
sledující je kapacita MŠ maximálně 
naplněná. S  padesáti dětmi se paní 
učitelky přivítají, zacvičí si, zazpívají 
si, naučí se nové věci. Padesáti dětem 
paní kuchařky připraví chutné sva-
činky a obědy. Stabilizovaný kolek-
tiv se snaží dětem vytvořit pohodu. 
Myslím si, že pohoda v  naší MŠ je, 
protože každý dospělý zaměstnanec 
a každé dítě ví, co bude dělat, co má 
dělat. Bez vyvážené tolerance a vyža-
dované kázně bychom však pohody 
nedosáhli. Bez nadsázky konstatuji, 
že naše školka je útulná, uspořádaná, 
čistá. A říkají to lidé, kteří navštěvu-
jí i jiné školy a školky. Vyjádřila se 
tak i Česká školní inspekce v březnu 
2016. To mě moc těší. K  útulnosti, 
čistotě i vůni MŠ jistě přispěla prázd-
ninová výměna podlahoviny na 
chodbě II. nadpodlaží a také v  pře-
zouvací šatně dětí II. třídy Medvídků 
v I. nadpodlaží. V loňském roce za-
počatém podlahářském díle pokra-

čoval v  uvedených prostorách pan 
Josef Lapčík z Topolné. To díky dob-
ré komunikaci a vstřícnosti vedení 
obce a všech zastupitelů. U nich jsme 
našli pochopení s  dalšími předlože-
nými požadavky. Kuchařkám jistě 
pomůže v práci nová varná plynová 
deska, která nahradila dosud pou-
žívaný plynový sporák v  kombinaci 
s elektrickou troubou.

Také retro nábytek v  šatně pro-
vozních zaměstnanců školní kuchy-
ně byl nahrazen novým.

Blíží se Vánoce a jistě každý z nás, 
někdo dříve, někdo později zvažuje, 
čím by udělal radost svým blízkým 
nebo lidem, na kterých mu záleží, ke 
kterým má vztah. Napsali jsme proto 
s dětmi Ježíškovi, aby do MŠ přine-
sl další variabilní sestavu pro rozvoj 
hrubé motoriky a také nové dětské 
ložní povlečení na spinkání. Vždyť 
radost dětí u stromečku patří o Vá-
nocích k  těm nejkrásnějším a nejtr-
valejším zážitkům, na které si člověk 
vždycky vzpomene, když vezme al-
bum do ruky. V naší školce se na ty 
letošní Vánoce a zážitky moc těšíme.

Vážení občané, přeji, ať se Vám 
v  letošním adventním čase a o Vá-
nocích daří zklidnit tempo života, 
najdete si čas na zhodnocení toho 
letošního roku, na besedu u rodiny, 
na procházku do přírody, na sporto-
vání. Zdraví nechť Vás v  roce 2017 
neopouští.

 Marcela Fusková, 
ředitelka MŠ Mistřice      

Základní škola
Ovoce a zelenina do škol
„Evropská Unie a Státní země-

dělský fond. To jsou hlavní garanti 
projektu Ovoce a zelenina do škol, 
na kterém se fi rma Bovys podílí jako 
přední dodavatel a partner velkého 
množství škol.“

Zařídili jsme pro naše děti, že od 
letošního roku budou mít zdarma 
ovoce a zeleninu každý týden a to 
každé pondělí.

O drůdách jablek
O odrůdách jablek, přípravě 

půdy, pěstování rajčat, očkování ovo-
ce a mnohem víc zajímavostí jsme se 
dozvěděli na besedě se zahrádkáři. 
V říjnu nás přišli navštívit pan P. Bla-
žek, František Mikel a Vratislav Knot 
a nejen to. Nabídli nám spolupráci 
na pozemku, který bude k dispozici 
od jara příštího roku. Děti budou mít 
možnost se chodit dívat, jak se očkují 
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stromky, jak se správně sadí a ošet-
řují plodiny, jak se roubují angrešty 
a pěstuje rybíz i jiné rostliny. Dostali 

jsme skvělou nabídku, sami si vypěs-
tovat ranou zeleninu a zasadit ovoc-
né stromky. Děkujeme za příjem-

né povídání a setkání a zejména za 
možnost posilovat v dětech pozitivní 
vztah k práci a lásku k přírodě.

Jablíčkový den 1. třída
Společně s dětmi jsme si uspořádali jablíčkový den v 1. třídě. Každé z dětí si přineslo svoje jablíčko, kterým bylo 

motivováno celé dopolední vyučování. V českém jazyce děti poznávaly velká i malá písmena, která se nám schovala 
v jablíčkách. Děti o jablíčkách tvořily jednoduché věty a příběhy. Společně jsme si i zazpívali a zatancovali na pís-
ničku „Měla babka čtyři jabka“ a na závěr si poslechli pohádku O neposlušném jablíčku. O velké přestávce jsme se 
posilnili jablkovým závinem a jablíčkovým džusem. Naše jablíčkové dopoledne se nám vydařilo.

Dýňový den
Krásné podzimní odpoledne prožili rodiče s dětmi v úterý 25.10. 2016 ve školní družině ZŠ Mistřice. Pod jejich 

rukama se z obyčejných dýní stala roztomilá strašidýlka a bubáčci. Svá dílka vystavili před školou a zapálená světýlka 
zvěstovala ostatním, že je tu opravdu podzim a za chvíli i vánoční svátky.                                                Hana Čabalová



strana 9

2016

Spolek rodičů z Mistřic 

Plán na rok 2017
Leden:   Rodičovský ples 14.1.2017
Únor:   Veselé sáňkování  
Březen:  Maškarní ples 
Duben:  Pálení čarodějnic     
Květen:   Cesta za pokladem     
Červen:  Dětský den
Září:  Ahoj prázdniny – rozloučení s prázdninami
Listopad:   Adventní čarování             
Prosinec:  Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ    

Těšíme se na Vás 
Bc. Vendula Kašná,DiS. předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic

Je aktivním spolkem, který v mi-
nulém i letošním roce dokázal, že 
i na vesnici se dá tvořit kultura pro 
děti a dospělé. 

V  současné době má Spolek 11 
aktivních členek, které se s  velkou 
ochotou zapojují do pořádání akcí. 
Za což jim patří velké díky.

Za fi nanční podporu děkujeme 
Obecnímu úřadu Mistřice a Nadaci 
Synot.

Dále patří dík všem, hlavně rodi-
čům a dětem, že navštěvujete akce, 
které pro vás děláme.

Do konce roku ještě proběhnou 
následující akce:

Adventní čarování, neděle 
27.11.2016 od 15 hodin na sále v po-
hostinství u Knotů

V příjemné předvánočním atmo-
sféře si zde můžete vyrobit věnce, 
svícny a vše co k adventu a Vánocům 
patří a nebo si jen posedět a výrobky 
si zakoupit. 

Hrátky s  čertem,   sobota 3.12. 
2016 od 15 hodin na sále v pohostin-
ství u Knotů. 

Zábavné odpoledne pro děti plné 
napínavých soutěží, pekelnou disko-
tékou s ďábelskými rytmy. 

Silvestrovský pochod na rybníky, 
sobota 31.12.2015 ve 13.30 hodin, 
odchod z návsi

Nultý ročník pochodu se vydařil 
a tak si i letos vyšlápneme směrem 
k rybníkům, kde nám rybáři připra-
ví malé teplé občerstvení a táborák.  
Rybářům díky Špekáčky si prosím 
vezměte s  sebou. V  případě nepříz-
nivého počasí se pochod nekoná.
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. ledna 2017 se usku-
teční v naší obci Tříkrálová sbírka.

Koledníci vyjdou v  9 hodin od 
obecního úřadu a v průběhu dne na-
vštíví Vaše domovy.

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Velehradská třída 247 , 686 01 Uherské Hradiště 
tel.: 572 555 783, www.uhradiste.charita.cz 

V roce 2016 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo 
více než 1000 koledníků, kteří ve 46 obcích vykoledovali 2. 198 100 Kč.

Celková částka včetně přerozdělení činila 2 245 979,29 Kč a byla rozdělena 
následovně:

Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště                    celkem 1.297.632,17 Kč
Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska                                      220.000,00 Kč
Pomůcky pro hospicovou péči                                                          150.000,00 Kč
Pomůcky pro půjčovnu kompenzačních pomůcek                             47.632,17 Kč
Provoz Chráněného bydlení ULITA pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením                                                             880.000,00 Kč
Zahraniční a celostátní pomoc                                                       671.189,05 Kč
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc             156.610,78 Kč  
Režijní náklady sbírky                                                                      120.547,29 Kč  

Děkujeme všem malým i velkým 
koledníkům, duchovním správcům 
farností a představitelům obcí za 
bezproblémový průběh sbírky v roce 
2017 a samozřejmě všem dárcům za 
jejich štědrost.

Věříme, že i v roce 2017 se nám 
podaří podpořit projekty, které po-
máhají těm nejpotřebnějším.

Tříkrálová sbírka 
2017

Stavění máje
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Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek v Uherském Hradišti
Ve dnech 10. a 11. září 2016 se 

v Uherském Hradišti konal 14. roč-
ník Slováckých slavností vína a ote-
vřených památek, které nabízejí 
lidové tradice na Slovácku, dobré 
víno, pestrost lidových krojů, písně, 
tance a gurmánské speciality. Ka-

ždoročně na tuto kulturní akci do 
Uherského Hradiště přijíždí nespo-
čet lidí ze všech koutů naší repub-
liky i ze zahraničí. Obec Mistřice 
se stejně jako v  minulých letech i 
tento rok zúčastnila slavnostního 
krojového průvodu za ,,Region za 

Moravú“. Po slavnostním průvo-
du jsme se všichni setkali ve Sme-
tanových sadech, kde naše obec 
zajišťovala občerstvení a  kulturní 
program. Poprvé v  programu vy-
stoupily Mistřické frajárky s cimbá-
lovou muzikou Oskoruša a sklidily 

foto Pavel Mikoškafoto Pavel Mikoška
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na otevřené scéně velký úspěch. 
Celková veselá nálada a  krásné 
počasí nám dopřálo příjemně 
prožité odpoledne. Příští ročník 
slavností vína 2017 bude pod 
patronací našeho ,,Regionu za 
Moravú“ pří slavnostním zahá-
jení na Masarykově náměstí, kde 
bude prezentována i naše obec. 
OÚ Mistřice děkuje všem, kteří 
se podíleli na přípravě slavností 
vína.

foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová
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Setkání ročníku 1966

foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová foto Pavel Mikoškafoto Pavel Mikoška

Hody 2016
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foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová
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Rozsvěcení vánočního stromu

foto Pavel Mikoškafoto Pavel Mikoška
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Historie Mistřic
Bilavčíků kříž 
Původně zde stál dřevěný kříž. 

Dne 1. dubna 1879 uložil čtvrtláník 
František Bilavčík z Mistřic čp. 13 
u  uherskohradišťské rolnické zálož-
ny částku 16 zlatých, z jejíž úroků ve 
výši 6 % se měla později platit jeho 
oprava. Rovněž založil u bílovského 
kostela zádušní fond, když za 1 000 
zlatých zakoupil u Rakouské hypo-
teční banky zástavní list, z jehož úro-
ků měla být měsíčně sloužena mše 
za spásu jeho duše a také duše jeho 
manželky Uršuly. Rodina Bilavčíko-
vá se o kříž starala dále. V roce 1928 
nechala manželka vnuka Františka 
Bilavčíka Anna Bilavčíková postavit 
nový kamenný kříž. Její manžel rov-

dušní fond, když zakoupila státní 
dluhopis v hodnotě 8 550 korun. 
Z jeho úroků se měly měsíčně sloužit 
mše za spásu duše Františka Bilav-
číka, později manželky Anny a  také 
padlé vojíny v I. světové válce. 

Nový kamenný kříž posvětil dne 
11. listopadu 1928 bílovický farář P. 
Adolf Běhal za asistence kaplana P. 
Josefa Bachana. Obřad se konal za 
účasti mnoha lidí, doprovodu hudby 
a stráže, kterou konali mistřičtí hasiči. 

V roce 1969 byla do soklu kříže 
umístěna mramorová deska připo-
mínající pětisté výročí bitvy u Bí-
lovic. V okolí kříže totiž v druhé 
polovině 15. století proběhla jedna 
z mnoha bitev česko – uherské války. 

něž František zemřel již v roce 1924. 
Na jeho památku nechala zřídit zá-

Bitva u Bílovic 
Když byl v roce 1458 zvolen čes-

kým králem Jiří z Poděbrad, zavázal 
se slibem, že se podřídí církvi řím-
ské, a že vyhladí kacířství v Zemích 
koruny české. Král Jiří, který kom-
paktátový utrakvismus nepokládal 
za kacířství, tento slib pochopitelně 
nemohl splnit a nový papež Pavel II, 
jenž nastoupil na stolec v roce 1464, 
vyhlásil nad králem Jiřím klatbu 
a  vyzval všechny křesťanské pa-
novníky k zahájení křížové výpra-
vy proti Českému království. Vůdčí 
úlohy v tomto tažení se chopil uher-
ský král a Jiříkův zeť Matyáš Korvín. 
Dne 15. května 1467 oznámil olo-
moucký kapitulní děkan Jan, faráři, 
purkmistrovi a uherskohradišťské 
městské radě klatbu papeže Pavla 
na krále Jiřího. Touto klatbou byli 
všichni Jiříkovi poddaní zbaveni 
poslušnosti vůči němu. Ačkoliv bylo 
město katolické, zachovalo na rozdíl 
od Olomouce, Brna, Znojma a Jihla-
vy králi Jiřímu věrnost a proto bylo 
vzápětí koncem léta 1468 oblehnuto 
uherským králem Matyášem. Ma-
tyáš Korvín obsadil města Strážni-
ci a Veselí a pak se zmocnil i hradu 

Buchlova s Broumovem. Koncem 
roku měl již obsazenou téměř ce-
lou Moravu. Jenom královské město 
Uherské Hradiště statečně vzdoro-
valo uherskému vojsku a ohrožova-
lo jeho týl. Ani rok 1469 nebyl ve 
válečném úsilí jiný. I když král Ma-
tyáš po svém zajetí u Vilémova slíbil 
uzavřít příměří, které mělo platit do 
Nového roku 1470, ihned po svém 
propuštění zahájil znovu bojové 
akce. Opět oblehl město Uherské 
Hradiště a ze svého ležení na levém 
břehu řeky Moravy u Mařatic dal 
střílet na město z těžkých kusů. Po 
deset dnů prý obléhal uherský král 
město, a když odolalo poslednímu 
útoku, odtáhl s vojskem ke Kroměří-
ži a pak dále k Olomouci. Tento stav 
však netrval dlouho. Dne 27. červen-
ce 1469 byly české vojska poraženy 
v bitvě u Veselí a jejich velitel králův 
syn Viktorín z Poděbrad Uhry zajat. 
Novým velitelem českého vojska se 
stal další Jiříkův syn Jindřich z Po-
děbrad. Když mu došla zpráva, že 
Matyáš opět obléhá Uherské Hradi-
ště, nemeškal a vydal se obleženému 
městu na pomoc. Následující bitvu 
u Bílovic, jež se měla udát počátkem 

měsíce listopadu roku 1469, popisuje 
Václav Letocha ve svých Památkách 
města Brodu Uherského. Jindřich 
z Poděbrad napřed poslal na prů-
zkum pana Ulricha Kounice s 600 
jezdci, aby zjistili, kde se nepřítel 
přesně nachází. Král Matyáš nepřed-
pokládal, že by se Češi v tak malém 
počtu pokusili na něj zaútočit a zů-
stal v klidu ve svém ležení. Teprve 
když spatřil postupující české vojsko, 
snažil se i on sešikovat svoje vojsko. 
Začala prudká bitka. Vůdce morav-
ského oddílu Leopold Krajíř udeřil 
na uherské pěšáky a české oddíly na 
jeho jezdectvo. Po krátké řeži se dali 
Uhři na útěk směrem k Uherskému 
Brodu. Při této akci měla českým 
a moravským vojskům pomoci uher-
skohradišťská posádka, jež podnikla 
z města výpad. Samotný král Matyáš 
opuštěný svými uprchlými vojáky se 
měl ukrývat v lese blízko Uherské-
ho Brodu, který se dodnes nazývá 
Králov. Podle legendy měl před pro-
následovateli uprchnout převlečený 
v ženských šatech. Odtud se má da-
tovat tradice Jízdy králů, kdy krále 
hraje hoch převlečený do ženských 
šatů. 
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Včelaři
Dny se nám krátí a blíží se konec 

roku, včely se již ukryly do svých úlů, 
aby zde přečkaly nastávající zimu. 
Nám včelařům nastal jako obyčejně 
všem lidem čas na zhodnocení roku 
2016. Ten musím jako optimista po-
važovat za krásný. Jaro se nám při-
hlásilo možná později, ale co bylo 
nejdůležitější, téměř všechna včelstva, 
která jsme zazimovali se mohla ra-
dovat spolu s námi z návratu teplých 
dnů. Radostné bzučení svých včeliček 
je pro včelaře pohlazením na duši, asi 
stejně tak, jako když si lidé dokáží po-
rozumět a společně se radovat. 

Po nástupu teplých dnů se k nám 
vrátily mrazíky, které dokázaly nadě-
lat mnoho škod, ale musíme si uvě-
domit, že přírodě, ať se o to někdy až 
vehementně snažíme, neporučíme. 
Raději se k ní chovejme ohleduplněji. 
Studené počasí odešlo, rostlinstvo se 
snažilo k návratu do normálu vypu-
čením nových ratolestí za ty poško-
zené a začaly se objevovat první kvít-
ky a lákat včely a hmyz všeobecně na 
sladký nektar. Možná si některý vče-
lař posteskl, že medu bude málo, ale 
pracovité včely ukázaly nám lidem, 
že nářky nejsou k ničemu, ale pocti-
vá práce, „ony růže v tomto případě 
med přináší“.  Když tedy přišlo k me-
dobraní, včelaři byli vesměs hodně 

spokojení. Nemůžeme se ale dívat 
jen na sebe, uvědomme si, kolik plo-
dů díky dokonalému opylování bude 
sloužit jako potrava pro zvěř a ptac-
tvo, kolik vzklíčí plodů, které skon-
čí v  zemi, jak omladí naši krásnou 
přírodu, oč budou mít vyšší výnosy 
naši zemědělci, kteří nás vlastně za 
obrovské pomoci včel živí.

Obyčejně v  květnu někteří z  nás 
měli tu možnost vidět rojení, to 
úžasné divadlo a pak už usazený roj, 
chomáč včel usazený většinou někde 
na větvi stromu. Mnohý člověk to-
muto počínání včel nerozumí, ale je 
to stejné jako u lidí, kdy děti nám od-
cházejí, aby si vytvořily nový domov. 
A pak už se nové včelstvo stará samo 
o sebe, ale těm už jejich rodiče ne-
pomáhají. Je léto, příroda si své děti 
hýčká a tak se včely snaží připravit 
na zimu a přinést co nejvíc nektaru. 
Toto období obyčejně skončí tako-
vým hezkým, ale pravdivým rčením 
„sekáči do pole, včely z pole“. 

To však neznamená, že už pro 
včely není žádná potrava, pylu je stá-
le ještě dostatek, ten je hlavní slož-
kou výživy smíchaný s nektarem  pro 
nové včely. Potom už včelař sundá 
medníky a včelám dodá cukerné kr-
mivo, aby včelstvo mělo dostatečné 
zásoby na přečkání zimy. V  tomto 

období se včelař stará také o přeléče-
ní včelstev proti varoáze. Prohlédne 
a vytřídí rámky, ve kterých se líhly 
včely nebo byl uložený med, z těch se 
pak vytopením v páře získává vosk. 
Rámky s  poškozenými loučkami 
(dřevěné laťky), nebo už staré, se vy-
řadí a nahradí novými rámky. Takto 
připravený včelař si konečně odpoči-
ne a těší se na příchod jara. 

Ale to už mnoho předbíhám, teď 
budeme mít víc času na návštěvy 
vzájemné popovídání, budeme se 
těšit na příchod Vánoc, které Vám 
všem přejeme moc krásné. Co ne-
vidět se čas překlopí do roku 2017, 
mějte všichni pevné zdraví, dokaž-
me se usmát na své okolí a věříme, 
že i štěstí se bude na nás usmívat. To 
Vám přejí Vaši včelaři.

Zpráva o činnosti ZO ČZS Mistřice
Vážení spoluobčané Mistřic a Ja-

vorovce, zahrádkářky a zahrádká-
ři. Rok se s rokem sešel a máme tady 
opět vánoční čas a s ním bilancování 
uplynulého roku. Rok 2016 pro nás 
byl plný nových událostí a akcí, kte-
rých jsme měli možnost se zúčastnit 
společně se zahrádkáři z Bílovic. Za-
čátkem roku proběhla každoroční 
odborná přednáška ve Starém Městě. 
Tentokrát bylo tématem pěstování 
netradičních ovocných druhů na za-
hrádkách. Přednášející ing. Ladislav 

Vaněk svou poutavou prezentací 
inspiroval nejednoho účastníka, ze-
jména co se týká pěstování rakyt-
níku, muchovníku, různých druhů 
borůvek a zimolezu, fíků a  jiného 
drobného ovoce. Svou přednášku 
pak ve zkrácené formě zopako-
val o  týden později na naší výroční 
schůzi. S příchodem jara jsme uspo-
řádali dvě zajímavé odborné ukázky. 
První z nich byla již tradiční ukázka 
řezu a roubování ovocných stromků 
u pana Františka Mikla. Zájem byl 

velký i ze strany zahrádkářů z Bílo-
vic. Další praktická ukázka pak byla 
na téma založení ovocného sadu 
u pana Libora Žáka. Účastníci zde 
měli možnost podívat se na správný 
postup přípravy a výsadby, a aktivně 
se i do těchto prací zapojit. Na jaře 
2017 se chceme do zahrady pana 
Žáka vrátit. Chceme se podívat, jak 
se zahrada za rok změnila a provést 
ukázkou řezu mladých ovocných 
stromků. V dubnu jsme se společně 
se zahrádkáři z  Bílovic podívali na 
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prodejní zahrádkářskou výstavu Flo-
ria Kroměříž. I přes plný autobus se 
našlo dost místa pro nákupy nejrůz-
nějších květin a stromků, kterým se 
nedalo odolat. V září jsme navštívili 
prodejní květinovou výstavu v Ra-
kouském Tullnu. Druhou zajímavou 
akcí na podzim byla odborná exkur-
ze pořádána odbornými instruktory 
ČZS z  Uherského Hradiště v  ovoc-
nářské školce fi rmy Ökoplant Slup 
u  Znojma. Tematicky byla exkurze 
zaměřena na výrobu mladých strom-
ků ve školkách a následné sledová-
ní jednotlivých vyšlechtěných  již 
vzrostlých odrůd v sadech i s plody. 

Co je však pro nás největší udá-
losti roku 2016, je zbudování Škol-
ní zahrádkářské osady v  prostorách 
pod novým sběrným dvorem. Bě-
hem roku se nám podařilo pro-
vést na pozemku terénní úpravy, 
zbudovat oplocení a vstupní brány 
a připravit pozemek na jarní výsad-
bu. Na zahradě plánujeme pěstovat 
a  prodávat různé druhy ovocných 
stromků a keřů a to převážně nových 
a osvědčených odrůd. Toto vysaze-
ní nejenom, že nám přinese chuťo-
vý zážitek a dobrý vjem z ovoce, ale 
taky dobrou reklamu pro naši obec 

a příjemné zátiší. V rámci spolupráce 
s místní základní školou, chceme na 
jaře vytvořit v osadě školní pozemky. 
Žáci tak budou mít možnost v  rám-
ci školní výuky, vypěstovat si vlastní 
zeleninu nebo se učit pod dohledem 
našich odborných instruktorů sada-
řit. Budou si tak moc například na 
jaře zasadit dýně a na podzim z nich 
dělat krásné dekorace. Je našim zá-
jmem, aby všichni žáci a studenti 
nejen z místní školy, a také dospělí 
zahrádkáři,  když navštíví naši Škol-
ní zahrádkářskou osadu, měli vždy 
co utrhnout a ochutnat. Jedná se nám 
o  trvale vysazené angrešty, rybíze, 
maliny různých barev včetně černých, 
broskvoně, meruňky, švestky, jablo-
ně a nějakou hrušku. Na důkaz naši 
vzájemné spolupráce se školou, jsme 
na podzim uspořádali přednášku na 
téma pěstování ovocných stromků, 
kterou formou srozumitelnou dětem, 
přednášeli naši odborní instruktoři 
pan Vratislav Knap a František Mikel.

Události do konce roku. Prosinec 
je tradiční doba spojená s každoroč-
ní výstavou ovoce s degustací a vy-
hodnocením nejlepších jablek roku 
u našeho předního odborníka pana 
Galušky z  Uherského Ostrohu. Ne-

lze ani opomenout vánoční zpívání 
u  vánočního stromu, kde vždy pre-
zentujeme výpěstky letošní úrody, 
spojené s ochutnávkou.

A jaká byla letošní sezóna?  Pokud 
se týká počasí letošního roku, tak sla-
bá úroda byla ovlivněna jednak jar-
ním mrazíkem při kvetení obzvláště 
peckovin jako jsou švestky, meruňky 
a třešně. S dosti velké části se jarní 
mrazíky negativně projevily i u jádro-
vin, hlavně u jabloní a některých od-
růd hrušní. Co nepomrzlo na jaře, tak 
to pokazily deště v  období kvetení, 
takže nedošlo k řádnému opylení. Ale 
jak se říká, všechno špatné je k něče-
mu dobré. Stromy si po předcházejí-
cím suchém létu odpočinuly a my vě-
říme, že rok 2017, pokud se zase něco 
nepřihodí, bude úspěšný.

Český zahrádkářský svaz Mistřice, 
Blažek Petr, Mikel František
www.zahradkari-mistrice.cz

I bez požárů je stále práce dost
Začátek ledna je pro sbor dob-

rovolných hasičů v  Mistřicích vždy 
časem zhodnocení práce v  uplynu-
lém roce a návrhu činnosti v  roce 
stávajícím. K  tomuto úkolu jsme se 
letos sešli na výroční valné hromadě 
9. ledna v Javorovci v hospodě „U Ka-
meňa“. Mezi hosty byl starosta okres-
ního sdružení hasičů Václav Holásek 
a čestný předseda klubu zasloužilých 
funkcionářů Josef Dvořáček. Za obec 
se zasedání zúčastnil místostarosta 
František Abrhám. Starosta obce La-
dislav Sedláček byl omluven.

První plánovanou akcí v letošním 
roce bylo pořadatelství tradičního 
FAŠANKU. Na pořadatelství se po-
díleli i majitelé hospody „U Kame-

ňa,“ především Ema Kocábová. Do 
fašankového průvodu se zapojilo 
přes třicet masek a do kroku tento-
krát hrála reprodukovaná hudba ze 
zapůjčeného automobilu. Při večerní 
muzice nás doprovázela mistřická 
kapela Kotel. Samozřejmě muse-
la být pochována basa (piva) a byla 
vylosována i bohatá tombola. Maji-
telům hospody „U Kameňa“ děkuje-
me, že veškerý výdělek přenechávají 
našemu sboru. 

Další plánovanou akcí bylo uspo-
řádání 27. ročníku soutěže O pu-
tovní pohár starosty obce Mistřice. 
10.  července se na fotbalové hřiště 
TJ SOKOL Mistřice sjelo 23 družstev 
mužů a 11 družstev žen. Mezi muži 

si putovní pohár odvezlo družstvo 
Vrbětic za čas 17,45s. Domácí druž-
stvo po nezdařeném pokusu a času 
24,25s skončilo na 16. místě. Mezi 
ženami se nejlépe dařilo družstvu 
Rymic a putovní pohár si odvezlo 
za čas 17,18s. Je potřeba poděkovat 
všem, kteří nám pomohli při organi-
zaci této velké akce. Především obci 
Mistřice, TJ SOKOL Mistřice za pro-
půjčení prostor a všem brigádníkům. 

Původně akce plánovaná na jaro, 
ale pro nedostatek času pak přesu-
nuta na 24. září byl sběr starého že-
leza a papíru. V  ranních hodinách 
objel dodávkový automobil celou 
obec a  posbíral všechen papír, co 
byl přichystán. Traktorem bylo pak 
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sváženo staré železo a zbytek papíru, 
který naši spoluobčané ještě k železu 
přidávali během dne. Všechen starý 
papír byl po domluvě s ředitelkou 
předán základní škole. Překvapením 
bylo množství posbíraného železa, 
když byly naplněny dva velké kon-
tejnery. Poděkování patří všem, kteří 
před své domy nachystali staré žele-
zo a starý papír a tak přispěli sboru 
dobrovolných hasičů na svou čin-
nost. Poděkování patří Vojtovi Kocá-
bovi za zapůjčení dodávkového vozi-
dla a všem, kteří přiložili ruce k dílu.

Velmi důležitou součástí sbo-
ru dobrovolných hasičů jsou mladí 
hasiči (MH). Hlavním vedoucím je 
Martin Schön. Instruktory Michaela 
Medková a Eva Bočková. S tréninky 
pak pomáhají i další hasiči a rodiče 
MH. Kolektiv se zapojuje do celoroč-
ní činnosti hry PLAMEN, ve  které 
jsou plněny různé okruhy činnosti. 
V rámci hry PLAMEN se uskutečnil 
i výlet na jesličky do Popovic, které-
ho se mohly zúčastnit rodiče, nebo 
i jiní rodinní příslušníci. Přestože 
cestou do Popovic hustě chumelilo 
a domů se většina účastníků vrace-
la promrzlá, akce byla velmi kladně 
hodnocena. 27. února se ve Starém 
Městě uskutečnily zkoušky odbor-
nosti, kterých se zúčastnilo 5 MH 
a všichni je úspěšně složili.  Před za-
čátkem tréninkové činnosti se MH 
zapojili do výtvarné soutěže PO oči-
ma dětí. Bohužel po několika letech 
nebyla v  okresním kole medailově 
ohodnocena žádná z prací. Sportov-
ní tréninky začaly v  měsíci dubnu. 
MH trénovali především požární 

útok a  štafetu dvojic. Počet členů 
v  kolektivu však byl tak malý, že se 
vedoucí s instruktory rozhodli neza-
pojit do Velké ceny mladých hasičů. 
Hlavním úkolem tedy byla účast na 
okresním kole hry PLAMEN, které 
se konalo ve Starém Městě. Po absol-
vování všech disciplín kolektiv MH 
Mistřice obsadil 8. místo. Časté pro-
blémy se sestavou nám nedovolily 
účast na dalších soutěžích. 30. červ-
na byla sezóna 2015-16 ukončena zá-
věrečným táborákem s  rodiči. Nová 
sezóna hry PLAMEN začíná vždy 
začátkem nového školního roku, kdy 
také začíná příprava na závod požár-
nické všestrannosti. Hlavní přípravu 
vedla instruktorka Michaela Med-
ková. NA ZPV se 8. října jelo s jed-
nou hlídkou starších žáků. Přestože 
hlídka obsadila 13. místo, lze to po-
važovat vzhledem k věkovému slože-
ní členů za úspěch. Tímto závodem 
byla činnost v  letošním roce ukon-
čena a  bude pokračovat po novém 
roce. Na okresním kole dorostu jsme 
po dlouhé době měli opět zástup-
ce. V kategorii střední obsadil Vojta 
Vrána 4. místo a v  kategorii starší 
Jakub Medek 6. místo. Mladým hasi-
čům je třeba za reprezentaci poděko-
vat a poděkování patří taky všem, co 
se o jejich přípravu a hlavně dopravu 
starají. V  dalším roce by jsme mezi 
MH jistě rádi přivítali nové školáky 
ve věku 7 až 15 let.

Největší část činnosti SDH před-
stavuje a taky nejviditelnější je sou-
těžní kolektiv mužů. Tréninky začaly 
již v lednu po výroční valné hroma-
dě a trénovalo se třikrát týdně. Jejich 

činnost však není jen 
sportovní. V  loňském 
roce byla započata pří-
prava tréninkové a  zá-
vodní plochy. V  letoš-
ním roce byla třeba tuto 
plochu dokončit a  při-
pravit ji na pohárovou 
soutěž, což se taky zda-
řilo. Soutěžní kolektiv 
se zúčastňuje veškeré 
brigádnické činnos-
ti ve sboru. Ve vlastní 

režii uspořádal první ročník noční 
soutěže, která zaznamenala   velký 
zájem spoluobčanů. Při účasti 23 
družstev se nejlépe dařilo družstvu 
mužů Zahnašovice s  časem 16,91s 
a domácí družstvo obsadilo výborné 
druhé místo za čas 17,51s. Mezi že-
nami zvítězil Velký Ořechov s časem 
23,87s, když děvčata musela zvlád-
nout stejně těžkou trať jako muži 
na 3 hadice “B“. Soutěžní kolektiv se 
objevil celkem na 20 soutěžích ve 3 
okresech, dosáhl sedm časů pod 18 
sekund a čtyřikrát obsadil medailové 
umístění. Jako hlavní cíl si určil ví-
tězství v Podhostýnské lize, ve které 
v  loňském roce získal druhé místo. 
Bohužel týmu se nedařilo dle před-
stav a i častá zranění se podepsala 
na výsledcích. V  celkovém hodno-
cení PHL nakonec obsadili 7. příčku. 
I  přes veškeré problémy si družstvo 
dovedlo vytvořit osobní rekordy na 
2B v Nětčicích časem 14,70s a na 3B 
v Roštění 16,78s. Ve Velké ceně OSH 
Uherské Hradiště družstvo obsadilo 
9. příčku, když neobjelo ani polovinu 
soutěží. Družstvu je třeba poděkovat 
za dobrou reprezentaci. Velký dík 
patří taktéž sponzorovi soutěžního 
družstva Petru Kocábovi.

Dalším z  bodů činnosti  SDH je 
získávání fi nančních prostředků. 
S  dotací ministerstva školství a tě-
lovýchovy byl pořízen hydrantový 
nástavec, který by měl sloužit pro 
tréninky MH, ale především k  vý-
bavě automobilu pro zásah. Dále si 
soutěžní družstvo zažádalo „Nada-
ci děti, kultura sport“ o příspěvek 
na soutěžní materiál, z kterého byly 
pořízeny hadice. Již v  loňském roce 
bylo prostřednictvím obce zažádá-
no o neinvestiční dotaci ze Zlín-
ského kraje na vybavení zásahové 
jednotky a v letošním roce byla tato 
fi nanční injekce schválena v celkové 
výši 30 000 Kč a dofi nancována byla 
obcí Mistřice. Z  těchto fi nancí byla 
pořízena zásahová obuv, ochranné 
kukly, kalové čerpadlo s  příslušen-
stvím, trhací háky, tlumice, opasky 
a nastavovací žebřík. Pořízené věcné 
prostředky budou sloužit pro lepší 
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akceschopnost jednotky při pomo-
ci našim spoluobčanům. Poslední 
fi nanční dotací ze Zlínského kraje 
je dotace na přístavbu dvougará-
že pro hasičské automobily ve výši 
500 000kč. S budováním by se mělo 
začít začátkem příštího roku. Věří-
me, že se podaří získat i další fi nanč-
ní prostředky, aby výstavba nové ha-
sičárny zatížila obecní rozpočet co 
nejméně. Nejvíce musíme poděkovat 
obci Mistřice za pomoc při shánění 
dotací a především její fi nanční po-
moc, samozřejmě díky patří i Zlín-
skému kraji a ostatním institucím. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se jakkoliv 
podílí na dobré činnosti SDH Mi-
střice. Velké poděkování patří i ro-
dinám, které umožňují tuto činnost 

vykonávat. S  blížícím se koncem 
roku bych chtěl popřát Všem našim 
spoluobčanům krásné prožití svátků 
vánočních a do nového roku hodně 
štěstí, zdraví, pohody, lásky a hlavně, 

aby bylo třeba  naší pomoci při řeše-
ní příjemnějších situací a těch krizo-
vých, aby bylo co nejméně. 

Za sbor dobrovolných hasičů 
starosta SDH Martin Schön

Budování závodního prostoru

Fašank Mladí hasiči Plamen
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Myslivci - lov s dravci

foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová foto Pavel Mikoškafoto Pavel Mikoška

foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová foto Kristýna Hrdinováfoto Kristýna Hrdinová

foto Pavel Mikoškafoto Pavel Mikoška

Sdružení rybářů Mistřice Vám všem přeje krásné Sdružení rybářů Mistřice Vám všem přeje krásné 
a požehnané svátky vánoční. a požehnané svátky vánoční. 

Do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí.Do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí.

Rybáři Inzerce

Knotovi v Javorovci, 
č.p.432, 

nabízejí zdarma 
kvalitní koňský 

hnůj
 

pro přihnojení nebo 
k zakompostování.
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Z rybníku až k hokejovým titulům
Zahrát si na zimním stadionu 

hokej byl sen party kluků z Mistřic 
a Javorovce. V roku 2010 začínali na-
vštěvovat stadiony v Uherském Hra-
dišti a Uherském Ostrohu. Ve velmi 
krátké době se na trénincích přidáva-
lo spoustu nových kluků se stejným 
nadšením a tím se pomalu začal tvo-
řit tým HC Žraloci Mistřice ale i jiné 
týmy. V létě 2011 se vytvořila AHL-
-amatérské hokejová liga se čtyřmi 
týmy (HC Forschner, HC Batyká-
či, HC Lagunátors a HC Mistřice)
Mistřice v první sezoně jasně domi-
novaly a získaly první místo. (Foto 
týmu - viz. foto 1) Druhou sezonu se 
AHL rozšířila o další týmy a hlasitě 
se dostala do širokého podvědomí 
lidí. V této sezoně Mistřice první 
místo neobhájily. Ve fi nále play off  
těsně prohrály s HC Plameny Vnoro-
vy 2:3. Celé utkání natáčela televize 
TV Slovácko. Ve třetí sezoně opět 

naskočily nové týmy a pro Mistřice 
tím nejzajímavější byl HC Včelary, 
vedený Josefem Valentou. Hráči se 
žralokem na dresech v této sezo-
ně dokráčeli opět až do fi nále, kde 
přehráli právě Vnorovy a prohru 
ve fi nále vrátili, 3:2 (Vítězné foto.
viz.2).  Včelary skočily na 5. místě 
V následující sezoně derby ve fi nále 
Mistřice versus Včelary. Pro druhý 
jmenovaný klub to bylo něco extra. 
Z Kněžpole a Včelar vyjížděl autobus 
plný místních fanoušků. Zápas se 
hrál v Uherském Brodě, ve výborné 
atmosféře bubnů a podpoře fanouš-
ků obou táborů. Mistřice prohrá-
ly až v samostatných nájezdech 3:4 
Poslední ročník patřil Žralokům 
z  Mistřic. Vyhráli základní část se-
zony a v play off  si poradili v semifi -
nálovém derby se Včelary a v samot-
ném fi nále porazili až na nájezdy HC 
Lev Strání 4:3 (viz foto 3) Historicky 

Končící rok 2016 probíhal v  TJ 
Sokol Mistřice, z.s. ve více rovinách. 
Po sportovní stránce byla snaha 
o stabilizaci kádru mužů a získání co 
největší základny v  mládežnických 
kategoriích, po stránce společen-
sko – legislativní bylo nutné provézt 
právně legislativní procesy. 

Pro hodnocení výkonů se mu-
sím vrátit na začátek roku – muž-
stvo mužů si dávalo za cíl udržení se 
v okresní soutěži. Po rozpačitých vý-
konech a hlavně hodně špatné kon-
covce se to nepodařilo. Snaha byla, 

nejvíc lidí shlédlo zápas  AHL - 420 
fanoušků. Tým z Mistřic je nejúspěš-
nější týmem v amatérské soutěži, 
z  pěti odehraných sezon vyhráli 3x 
základní část, 3x 1. místo play off  
a 2x 2. místo play off . Za snem hrát 
hokej a být úspěšný stojí spoustu tré-
ninků, o tom už tahle parta ví svoje.

Stašek Lukáš, Petr a Pavel, Engler 
Igor a Martin, Ladislav Trojek,  Mi-
chal Dvořáček , Pavel Vyoral  a zby-
tek týmu, který tvoří kluci z Ostrohu, 
Zlína, Uh. Hradiště, Jalubí , Strážni-
ce a Lhoty. Amatérský hokejový klub 
Mistřice můžete sledovat na www.
zralocimistrice.cz a nebo přímo na 
zápasech v Uh. Brodě, Uh. Hradišti 
a Uh. Ostrohu.

14 týmů už zase vyhlíží novou 
sezonu 2016/17, která startuje za-
čátkem září. Budeme rádi, když nás 
přijdete podpořit.

TJ Sokol Mistřice, z.s.
výkon byl, ale jak známo rozhodují 
góly. A ty chyběly. Podzimní část no-
vého soutěžního ročníku jsme tedy 
zahájili v základní třídě. Byť výkony 
nebyly úplně ideální, byla cítit změ-
na v  přístupu jak k  tréninkům, tak 
k  samotným zápasům. Vždyť v  mi-
nulosti se nám nezřídka stávalo, že 
jsme k zápasům vyráželi  pouze s je-
denácti (či někdy dokonce jen dese-
ti) hráči. Teď účast hráčů na zápasy 
byla, na naše poměry, až neskutečná 
a ne všichni se dostali na soupis-
ku na zápas, kde lze napsat jen se-

dmnáct hráčů. Do jarní části proto 
jdeme s  představou stabilizace kád-
ru a zlepšení herního projevu. Naší 
velkou snahou je rozšíření základny 
mládežnických kategorií – příprav-
ky a žáků. Nedostatek dětí ochot-
ných věnovat se fotbalu nás přinutil 
k vytvoření společného žákovského 
týmu s hráči Kněžpole, kteří na tom 
jsou obdobně. Přípravka hraje svou 
soutěž tradičně na „malém hřišti“ 
a zejména u této věkové kategorie je 
potřeba přilákat více dětí, aby moh-
ly následně pokračovat v  žákovské 
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kategorii. Hodnocení obou kate-
gorií níže. Pro letošní sezonu jsme 
neobsadili soutěž dorostu. V  této 
kategorii máme hodně dobré hrá-
če, ale chybí členská základna. Po 
dohodě s vedení fotbalu v Kněžpoli 
jsme se rozhodli, že naši dorostenci 
budou startovat za dorost Kněžpole 
hrající krajskou soutěž. Kluci tuto 
skutečnost pochopili a v  podzimní 
části soutěže patřili k oporám kněž-
polského dorosteneckého mužstva. 
Zápasy v této soutěžní kategorii je 
rozhodně posunou fotbalově výš. 
Od jarní části počítáme s jejich po-
stupným začleňováním do mužstva 
mužů. 

V  srpnu proběhla řádná valná 
hromada TJ, bylo zvoleno nové ve-
dení a rovněž byla dokončena regis-
trace oddílu jako spolku s ofi ciálním 
názvem TJ Sokol Mistřice, z.s. 

Jako spolek jsme podali žádost 
o dotaci z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy na realizaci zá-
vlahového systému na hrací plochu 
hřiště. Ta, jak je již každoročně zvy-
kem, nesplňuje po část roku předsta-
vu o zelené hrací ploše. Tak uvidíme. 
Další žádost o dotaci, z toho samého 
ministerstva, jsme podali na neinves-
tiční vybavení. A čekáme na výsledek.

V  průběhu podzimu probíhaly 
v areálu hřiště údržbové práce. Byly 
vyměněny na zábraně za brankou 
tzv. kari sítě za sítě ze síťoviny, aby 
nedocházelo k ničení míčů. Po skon-
čení soutěže bylo podseto hřiště no-
vou travní směsí. 

V příštím roce bychom chtěli vy-
budovat nové oplocení okolo hřiště 
se zvýšenými sítěmi na zachytávání 
míčů. No a co nejvíc potřebuje zlep-
šit, či spíše nově vybudovat ze záze-
mí areálu, je parkovací plocha. To 
vše je samozřejmě otázkou fi nancí…

Závěrem bych za výbor spolku 
chtěl poděkovat všem, kdo se podí-
leli na činnosti a fungování fotbalo-
vého oddílu fi nanční nebo materiál-
ní podporou a vlastní činností: obci 
Mistřice, sponzorům, rodičům dětí, 
funkcionářům a hráčům. Děkujeme.

                 Jiří Huňka

Přípravka
V Mistřicích pracujeme také s nej-

menšími fotbalovými talenty, jsou 
to kluci ve věku 5-10 let. Oddíl pří-
pravky T J Sokol Mistřice má v sou-
časné době 15 členů. V sezoně, kdy 
se hrají mistrovská utkání, se schází-
me 2x týdně na tréninku na hřišti TJ 
a mimo sezonu, v zimní období, tré-
nujeme v tělocvičně ZŠ Bílovice. Udr-
žet pozornost malých fotbalistů bývá 
občas těžké, ale přesto je na klucích 
vidět, že se chtějí základům fotbalu 
naučit. Snažíme se i o to, aby se kluci 
k  sobě na hřišti chovali kamarádsky 
a respektovali základní pravidla hry.                                                                                                                       
V pátek 18. listopadu 2016 proběh-
lo vyhodnocení a ukončení sezony 
hráčů připravky a žáků TJ Mistřice. 
Zde byli všichni kluci jednotně oce-
něni diplomem a sladkou odměnou 
za skvělou reprezentaci oddilu a naší 
obce. Této ukončené se zúčastnili také 
rodiče dětí. Těm patří obrovské podě-
kování za pomoc při účasti na trénin-
cích a sobotních či nedělních zápa-
sech. Na další malé sportovce, kteří 
chtějí být v kolektivu, chtějí se hýbat 
a něčemu se naučit, se těší současní 
trenéři Marek Špičák, ing. Vlastimil 
Lapčík ml.

         Marek Špičák

Žáci
Oproti minulému soutěžnímu 

ročníku se naše žákovské mužstvo 
přihlásilo do okresního přeboru 
žáků (z důvodu reorganizace soutě-
ží postup o dvě soutěže výše) a to již 

pod hlavičkou TJ Sokol Mistřice za 
pomoci hráčů z Kněžpole. Bohužel, 
stejně jako v minulém ročníku nám 
vstup do soutěže moc nevyšel. A to 
i přesto, že jsme upravili letní pří-
pravu, aby mužstvo více trénovalo 
a bylo připravené na náročné soutěž-
ní zápasy. Hned v úvodním kole jsme 
zvládli v domácím prostředí porazit 
mladičké mužstvo Újezdce, ale v dal-
ších kolech jak herně, tak i výsledko-
vé přišel útlum. Až od 9. kola, kde 
jsme po dobrém výkonu vyhráli s Ja-
lubím 7:0, jsme zlepšenými výkony 
dosáhli lepších výkonům a byli na 
hřišti vyrovnaným soupeřem všem 
soupeřům. I když se nám nedařilo 
zrovna výsledkově, při záporném 
skóre 17:61 a zisku 6 bodů, jsme se 
umístili na 12. pozici ze 14 členné 
tabulky. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
hráčům za kvalitní přístup k trénin-
kovým jednotkám a hojnou účast 
na trénincích a touto formou jim 
poslat vzkaz a připomenout, že bez 
tréninku a zodpovědného přístupu 
to nejde a naopak intenzivním tré-
ninkem se dá hodně vypracovat na 
individuálních dovednostech. Takže 
chlapci, je na čem pracovat, ale za 
podzimní část vám patří velké DÍKY.                                       
Dále bych chtěl poděkovat rodičům, 
kteří se jakkoliv zapojují do chodu 
žákovského mužstva a dále požádat 
rodiče ostatních hráčů, aby se více 
zapojovali a podpořili své děti, a to 
alespoň na domácích zápasech. 

Jakub Bilavčík, trenér družstva žáků

Staří páni Mistřice
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Po kvalitně absolvované letní pří-
pravě se podařilo zakomponovat do 
„A“ týmu několik talentů z  doroste-
necké kategorie. Muži do podzimu 
vstoupili duelem v  Huštěnovicích, 
kde trenéra čekalo 21 hráčů! Od prv-
ní minuty bylo na hřišti jedno muž-
stvo, z  naší strany to byla půlhodina 
hry z říše snů, kdy se vedlo 0:2 a bylo 
nespočet šancí na navýšení výsledku. 
Nicméně do poločasu po individuál-
ních chybách byl stav nerozhodný 2:2. 
V druhé půli domácí jedinou brankou 
stanovili konečný stav 3:2. A to byl 
první moment pro myšlenku, jak ze-
fektivnit, zproduktivnit útočnou fázi. 
O týden později jsem si v roli trenéra 
odbyl premiéru před domácím pu-
blikem s  Mařaticema. Od první do 
poslední minuty jednostranný fotbal 
v  režii domácích, i  když se brankově 
prosadili až v poslední desetiminutov-
ce. Poté už se nám výsledkově nedoká-
zalo navázat. Šestizápasová série bez 
bodu, byla v  konečném podzimním 
zúčtování znát. Faktem zůstává, že hra 
zejména prvních poločasů byla kva-
litní a výsledkově bodově dosažitelná, 
ale fotbal se hraje devadesát minut a ve 
druhých poločasech jsme svým sou-
peřům podléhali. V 9. kole jsme doma 

vítali Polešovice a to byly pro nás exi-
stenční body. Kluci se semkli a drželi 
jeden druhého od první do poslední 
minuty a to i přes vyloučení kapitána 
Lapčíka. V posledních dvou kolech 
jsme body nepřipsali a  tak přezimu-
jeme na posledním místě s šesti body. 
Chtěl bych klukům poděkovat a neje-
nom jim, také fanouškům a všem, kteří 
se kolem fotbalu v Mistřicích točí.

Trenér: Miroslav Šnajdar
Kádr TJ Sokol Mistřice „Muži“ 

podzim 2015: Brankář: Jurga Milan - 

Obránci: Blaha Josef, Huňka Michael, 
Janečka Jakub, Lapčík Vlastimil, 
Bilavčík Michal, Stárek Petr, Kašný Pavel 
Záložníci: Krupa Josef, Bilavčík Jakub, 
Nesázal Petr, Sklenář Patrik, Špičák 
Marek, Hromeček Lukáš, Posolda Josef, 
Ondroušek Vojtěch Útočníci: Veselý 
Daniel, Horňák Martin, Červinka 
Michal, Vyoral Pavel, Engler Igor

Střelci: Sklenář Patrik 3, Huňka 
Michael 2, Trojek Ladislav 2, Bilavčík 
Michal 2, Horňák Martin 1, Špičák 
Marek 1, Engler Igor 1, Bilavčík Jakub 1

Tabulka
# Klub Z V R P S B
1. Topolná 11 8 1 2 38:19 25
2. Kněžpole 11 7 3 1 30:14 24
3. Kostelany 11 7 3 1 35:22 24
4. Částkov 11 6 3 2 29:18 21
5. Huštěnovice 11 6 2 3 28:26 20
6. Babice 11 5 3 3 23:19 18
7. TJ Košíky 11 4 2 5 31:31 14
8. Traplice 11 3 3 5 18:28 12
9. Popovice 11 3 0 8 27:34 9
10. Polešovice 11 2 1 8 24:34 7
11. Mařatice 11 2 1 8 8:31 7
12. Mistřice 11 2 0 9 15:30 6

Ofi ciální stránky klubu: 
www.tjsmistrice.cz | www.facebook.com/TJSokolMistrice

Masopust

Mistřické noviny vydává Obecní úřad Mistřice v nákladu 420 ks.
Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

Fotografi e z historie Mistřic

Pohlednici poskytla paní Ludmila Bočková Odvedenci ročník 1899 fotografi i poskytla paní Jarmila 
Žižková

Svěcení sochy svaté Terezie v Mistřicích v roce 1933 - fo-
tografi i zaslal Radim Štěpaník (rodák z Bílovic, nyní Red 
Deer Kanada)

Fotografi e ze hry Jánošík z roku 1955 kterou hrálo ochot-
nické divadlo v Mistřicích - fotografi i poskytla Michaela 
Kantorová

Fotografi i poskytl Jaroslav Janečka Výstavba školky 1975 - 1976 - fotografi e z archivu Jiřího 
Poláška

Na webových stránkách www.mistrice.cz vystavujeme historické fotografi e z Mistřic. Prosím, přispějte do této 
výstavky i Vy, fotografi emi ze svého archivu. Obracet se můžete na pracovníky Obecního úřadu, nebo přímo na Pavla 
Mikošku. Fotografi e se Vám vrátí nepoškozené zpět. Děkujeme.


