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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, úvodem 

bych Vám chtěl poděkovat jménem 
svým i celého zastupitelstva za důvěru, 
kterou jste nám projevili v podzimních 
volbách v loňském roce. 

Nyní bych Vás rád seznámil s cel-
kovým stavem obce po nástupu nové-
ho zastupitelstva. Po zmonitorování 
celkového stavu obce jsme si společně 
se zastupiteli vytyčili hlavní priority 
v následujícím období, které chceme 
rozpracovat a případně i zrealizovat.
• realizace průtahu obcí Mistřice - 

IV. etapa 
• studie, projektová dokumentace, 

realizace nového kulturního domu 
se sálem popřípadě i novou ZŠ

• projektování a výstavba kanalizace 
v části Javorovece

• nové využití objektu bývalé ZŠ Ja-
vorovec  

• dobudování kanalizační sítě v čás-
tech Štěpy, Kopce, Větřák

• rekonstrukce místních komunikací 
částí Větřák, Žlébek, Štěpy, Javoro-
vec 

• vypracování studie nové zástavby 
včetně inženýrských sítí v částech 
Za Valy a Za Humny. 

Jedná se o značné investiční část-
ky, které obec nemůže přímo zrealizo-
vat ze svého rozpočtu. Je zapotřebí vy-
užívat dotačních titulů od jednotlivých 
ministerstev a fi nance obce používat 
jako povinnou spoluúčast při čerpá-
ní těchto dotačních titulů. Abychom 
vůbec mohli nějaké dotace čerpat, je 
zapotřebí mít vypracovanou projekto-
vou dokumentaci ve stupni územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení. 
Proto se tento rok soustředíme na vy-
pracování projektové dokumentace, 
která v současné době neexistuje. Jed-
ná se především o místní komunika-
ce, kanalizaci, rekonstrukci obecních 
objektů a samozřejmě objekt nového 
kulturního domu.

V letošním roce dokončíme do-
kumentaci pro stavební povolení tý-
kající se průtahu obcí Mistřice včetně 

stavebního povolení. Tento projekt 
byl započat v roce 2012 a bohužel do 
dnešního dne nebyl zcela projekčně 
dokončen. V současnosti ještě řešíme 
společně s projektantem rekonstrukci 
kanalizace v tělese hlavní komunikace 
a samozřejmě uložení nadzemního ve-
dení (elektřina, rozhlas a telekomuni-
kace) do země. Bohužel z důvodu ne-
činnosti v minulém volebním období 
bude uložení nadzemního vedení do 
země problematické či nereálné. Pře-
pokládáme, že zahájení této akce bude 
pravděpodobně koncem tohoto roku, 
ale hlavní stavební činnosti proběhnou 
spíše v roce 2020.  Předpokládané ná-
klady jsou ve výši cca 23 mil Kč, kde 
podíl ŘSZK bude v částce cca 15mil Kč 
a podíl obce Mistřice v částce 8 mil Kč. 

Snad pro útěchu se mohou obyva-
telé místní části Žlébek těšit na uložení 
nadzemního vedení elektřiny a rozhla-
su do země již v tomto roce.

Dále jsme v letošním roce podali 
žádost o podporu:
• na Ministerstvo pro místní rozvoj 

o podporu na akci „Obnova míst-
ní komunikace Javorovec - Obora 
(rozpočet akce 2,7 mil Kč) a akci 
„Dětská hřiště Mistřice“  

• (rozpočet 0,9 mil Kč). V obou pří-
padech počítáme s podporou ve 
výši 70%. 

• na Ministerstvo zemědělství na 
akci „ Restaurování křížů“ v Javo-
rovci - točna a Mistřice u lip (roz-
počet cca 0,4 mil Kč, dotace max 
0,2mil Kč)

• na Ministerstvo kultury  - Obnova 
kaple sv. Panny Marie v Javorovci - 
výměna střechy s věží včetně nové-
ho el. pohonu zvonu (rozpočet 0,5 
mil Kč)

• na Ministerstvo životního prostře-
dí na projekt „Řešení separovaných 
odpadů v obci Mistřice“ (rozpočet 
0,85 mil Kč, podpora 85%) 

Doufáme, že naše předložené žá-
dosti budou schváleny v plné výši a 
rozsahu. 

Také bude v tomto roce provedena 
výstavba místní komunikace ke třem 
plánovaným domům v lokalitě Větřák 
v částce 1 mil Kč. Místní komunikace 
je součástí projektu ZTV Větřák, který 
byl nasmlouván předchozím vedením 
obce v částce 2,1 mil Kč (plyn, kana-
lizace, vodovod, místní komunikace). 

Plánujeme výstavbu části vodovo-
du v délce 180 m v části Javorovec (po-
dél panelové komunikace) v částce 1,5 
mil Kč, ale až po důkladném rozboru 
dokumentace a účelovosti. Na tuto 
akci byla v roce 2018 získána dotace ve 
výši 289 000 Kč ze Zlínského kraje.

Chceme se zaměřit na vybudování 
klidových zón v obci a s tím související 
výsadbu zeleně. Do výsadby a údržby 
zeleně v obci bychom chtěli zapojit 
místní organizace a také děti ze ZŠ a 
MŠ. Již v letošním roce se nám poda-
řilo získat příspěvek od Nadace ČEZ 
v grantovém řízení STROMY 2019, ve 
výši 149 919 Kč na výsadbu stromů v 
obci Mistřice – Hranička (podél býva-
lých vinohradů).

V současnosti pracujeme na pa-
sportu a energetickém auditu veřej-
ného osvětlení s cílem do budoucna 
zrekonstruovat a zefektivnit osvětlení 
obce. 

Rovněž připravujeme podklady 
pro podání žádosti k zahájení kom-
plexních pozemkových úprav v našem 
katastru, které přinesou nesporné vý-
hody naší obci, vlastníkům pozemků a  
uživatelům-nájemcům. Všechny práce 
spojené s pozemkovými úpravami hra-
dí v současnosti stát. Předpokladem pro 
zahájení řízení o pozemkových úpra-
vách je nadpoloviční souhlas vlastníků 
na dotčeném území. Tímto bych chtěl 
požádat všechny vlastníky zemědel-
ské půdy na našem katastru, aby svým 
souhlasem s pozemkovými úpravami 
podpořili obnovu zanedbané, poničené 
krajiny s cílem zlepšení rozvoje a život-
ních podmínek v naší obci.

Spolupracujeme také s místními 
organizacemi, jejichž činnost podpo-
rujeme nejen fi nančně. Celková výše 
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fi nanční podpory místním organiza-
cím v letošním roce se pohybuje cca 
400 000 Kč. Obec Mistřice nakoupí 
pro Sbor dobrovolných hasičů Mistři-
ce izolační dýchací přístroje v celkové 
hodnotě 200 000 Kč. Dotace ze Zlín-
ského kraje bude činit max. 140 000 Kč. 
Zbylou částku uhradí obec Mistřice. 

Bylo odsouhlaseno zvýšení peněž-
ního daru pro nově narozené občany 
na částku 2000 Kč a příspěvek ve výši 
500 Kč na zakoupení věnce jako pro-

jevu úcty našim zesnulým spoluobča-
nům. 

Chtěl bych podotknout, že do 
dnešního dne jsme i po několika ur-
gencích neobdrželi od předchozího 
vedení obce veškeré dokumenty týka-
jící se nové výstavby v lokalitách Za 
Humny a Za Valy. Z naší strany byly 
veškeré fi nanční závazky-odstupné 
vůči bývalému starostovi a místosta-
rostovi vyrovnány. 

Vás občany, bych chtěl požádat, 

abyste se neostýchali přijít s jakýmkoli 
návrhem, nápadem nebo i stížností a 
tak se aktivně podíleli na utváření vý-
sledné podoby naší obce.

Závěrem pár slov Tomáše Bati: 
„Napište nám svá přání a doruč-

te nám je. Možná že některá nebude 
lze splniti. Ale neznámá přání nelze 
splniti vůbec.”

Závěrem  Vám chci popřát příjem-
né prožití Velikonoc

Vlastimil Jánoš - starosta  

Vítání občánků
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Evidence obyvatel
V roce 2018 se narodil/narodila
• Vojtěch Foltýn
• Eliáš Slavík
• Emílie Dvořáčková
• Amálie Řezáčová
• Rozárie Dohnalová
• Filip Sviták
• Timea Blahová
• Tomáš Vaněk
• Dorota Klvaňová

• Laura Zábojníková
• Karin Tichá
• Jiří Žmola
• Tobias Hluštík
• Gabriel Malina
• Prokop Tománek

V roce 2018 jsme se rozloučili 
• s Vladimírem Šimkem
• s Marií  Kadlčíkovou

• s Vojtěchem Ondrůškem
• s Pavlem Sklenářem
• s Jaroslavem Špačkem
• s Annou Huňkovou
• s Ladislavem Grygarem
• s Ludmilou Kocábovou
• s Naděždou Magdálkovou
• s Jarmilou Vašíčkovou
• se Zdeňkem Abrahámem
• s Emílií Kadlčíkovovou

V roce 2018 se odhlásilo 20 občanů a nově bylo přihlášeno 31 občanů.
K 1. 1. 2019 bylo evidováno celkem 1177 obyvatel.

Padesátníci
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Místní knihovna
Rok 2019 přinese mistřické 

knihovně hned několik změn. Od 
ledna 2019 převzala knihovnu paní 
Ludmila Miloševská. Dosavadní 
knihovnici paní Lence Kopčilové dě-
kujeme za její dlouholetou obětavou 
práci v knihovně a vzorné vedení 
kroniky obce Mistřice. Novou kro-
nikářkou byla jmenována paní Mgr. 
Marie Žáková. 

Změnila se také otevírací doba. 
Přibydou akce pro rodiče s malými 
dětmi, pro školní děti i pro mistřic-
ké seniory. Těšit se můžete na tvořivé 
dílničky pro děti, páteční hravá od-
poledne a na promítání fi lmů pro se-
niory. V plánu jsou i úpravy interiéru 
knihovny. Cílem je vytvořit příjemné 
posezení ke čtení a pro malé děti vy-
budovat dětský koutek.

Nová otevírací doba:

ST  16:00 – 19:00
PÁ 16:00 – 18:00

Kdo by naší školce hádal 40 let?
10. června 2018 přijali pozvání bývalí zaměstnanci MŠ 

Mistřice, zastupitelé obce a další hosté z oblasti školství u 
příležitosti 40 let od otevření MŠ Mistřice. Přišli si popo-
vídat a hlavně zavzpomínat. Vrátit se zpět o 40 let do roku 
1978. Z fotografi í můžeme usoudit, jak velká to byla sláva, 
když se 3. září toho roku předávala v Mistřicích MŠ do uží-
vání. Bylo co slavit a být hrdý na toto dílo. Vždyť je třeba si 
uvědomit, jak se tenkrát v obci budovalo. Sobota co sobota 
brigáda. Mechanizací pomohly podniky a JZD, předseda 
MNV zajistil materiál a ceněna byla každá ruka, zvláště 
u odborných řemesel. Občané ji vybudovali pro své děti, 
vnuky, dnes už i pravnuky. Poděkování patří tatínkům, dě-
dečkům, pradědečkům. 

Jistě, 40 let je 40 let, proto mnohým z těch na fotografi -
ích děkujeme se vzpomínkou.

My se dnes a denně snažíme o to, aby byla MŠ stále 
hezká, udržovaná a hlavně, aby plnila svoji funkci před-
školního vzdělávání dětí. Snažíme se, aby těm malým, 3 
-letým, co nejdříve uschnula slzička při stesku po mamince 
a postupně získávali vědomosti, sebevědomí a jistotu, kte-
rá se jim bude hodit při druhém krůčku na druhý schod 
životního schodiště, po kterém jsme vystupovali všichni. 
Tím druhým schodem v obrazném vyjádření myslím ZŠ. 
Ta mistřická ve stejný den slavila také své výročí a vyjádřila 
jej číslovkou 130. 

Úsměv dítěte a vlídné slovo rodičů, případně slovo dě-
kuji, jsou pro každého z nás, kteří se denně práci věnujeme, 
tou největší odměnou. 

Pokud bych měla jmenovat všechny zaměstnance MŠ, 
kteří se za těch 40 let o pohodu ve školce starali, vzalo by 
to hodně času. Vzpomenu proto jen personální proměnu 
posledního desetiletí, tzn. od r. 2008. Průběžně si v tomto 
období začaly užívat důchodu vedoucí kuchařka paní Hana 
Čadová, vedoucí školní jídelny paní Jitka Šáchová, školnice 

paní Zdenka Foltýnková. Pracoviště změnila paní učitel-
ka Zdenka Tomášková a paní učitelka Andrea Foltýnová. 
Na mateřskou dovolenou nastoupila paní učitelka Pavlína 
Pijáčková a provozování živnosti zvolila vedoucí kuchařka 
paní Irena Šimková. Děkuji jim, že v MŠ zanechaly kus své 
pracovitosti, kus své dobroty a lidskosti. Kolektiv rozšíři-
ly a na uvolněných pozicích pokračují paní učitelka Hana 
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Vosmanská, paní učitelka Pavlína Špičáková, vedoucí ku-
chařka paní Kateřina Pohunková, vedoucí školní jídelny 
paní Martina Knotová a školnice paní Marie Janíková. 
Na svých pozicích zůstávají více než 10 let paní kuchařka 
Miroslava Sklenářová (27 let), paní učitelka Jitka Bráblíková 
(17 let) a paní ředitelka Marcela Fusková

(21 let). Tudíž i současnému kolektivu děkuji za dobře 
odvedenou práci a vážím si, že tento tým můžu vést.

Školce je 40 let? To se nechce věřit lidem, kteří náhodně 
zavítají do těchto prostor. Prostor, které opět za posledních 
10 let doznaly změn: zateplení celého objektu školy, do-
končení výměny oken ve zbývající části budovy, generální 
rekonstrukce školní kuchyně, úpravy interiéru, instalace 
nového nábytku ve třídách i šatnách dětí, výměna podlaho-
viny, rekonstrukce sociálního zařízení dětí i zaměstnanců, 
rekonstrukce školního hřiště a plynové kotelny školy. To vše 
MŠ omladilo, rozjasnilo a prodloužilo její životnost.

Plynule navážu na hodnocení uplynulých 40 -ti let, ne-
boť život jde dál a školka musí sloužit dalším dětem, dalším 
generacím. Aby za dalších 10 let při oslavě jejích padesátin 
bylo možné vyzvednout opět její útulnost, je nutné se věno-
vat malým i velkým rekonstrukcím. 

V červenci a srpnu 2018 se rekonstruovalo sociální za-
řízení zaměstnanců školní kuchyně MŠ Mistřice, kteří při-
cházejí den co den do školní jídelny na obědy.

Dílo bylo předáno ve výborné kvalitě do užívání ještě 
před zahájením nového školního roku 2018/2019. Děkuji 
za odvedenou práci dodavatelské fi rmě, stejně jako vede-
ní obce, které dalo rekonstrukci zelenou a zafi nancovalo ji. 
Díky štědrosti sponzorů a vstřícnosti fi rmy Dřevovýroba 

Kaštánek, s.r.o, byla výměna dětských šatních skříní pro-
vedena již v březnu 2018, před výročím školy. Sponzorské 
dary pokryly celkové výrobní náklady. Všem sponzorů sr-
dečně děkuji.

Děkuji současným i minulým zastupitelům, kteří vstříc-
ně a s pochopením vyslyší požadavky na pravidelné úpravy 
MŠ a projevují shodu při hlasování o uvolnění fi nančních 
prostředků z rozpočtu obce. 

Marcela Fusková
ředitelka MŠ Mistřice

Poděkování
Dobré jídlo ocení snad každý z nás. Pokud si ho v klidu 

vychutnáme, dokáže nás uklidnit, motivovat, dodá energii 
do další činnosti. Říká se, že dobrý kuchař je základem kaž-
dé oblíbené a fungující restaurace. A platí to i u všech MŠ a 
ZŠ. My jsme v Mistřicích také to štěstí měli a mohli se kva-
litou jídla pochlubit. Od 1. 1. 2010 až do 31.7.2018 nám ve 
školce vařila paní Irena Šimková, která se snažila o maximál-
ní spokojenost strávníků, malých i těch v pokročilém věku. 
Jistě, není ten, aby vyhověl všem, zvláště, pokud se musí řídit 
jistými normami školního stravování. I tak do svého umě-
ní přidávala zpestření, aby ta spokojenost byla co největší. 
Irenko, děkujeme za práci a starostlivost o nás, školou po-
vinných i nepovinných.  Ať se Ti daří a přejeme Ti co nejvíce 
spokojených zákazníků, kteří se k Tobě budou vracet. 

Paní Kateřině Pohunkové nastupující do uvolněné pra-
covní pozice vedoucí kuchařky Mateřské školy Mistřice 
přejeme hodně úspěchů a porozumění s novým kolektivem.

 DAŘILO SE NÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018.
Na webových stránkách www.mistrice.cz máme infor-

mace o školních a mimoškolních akcích mateřské školy.
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DUBEN 2018
Předškoláci a hasiči SDH Staré Město
Zážitkové „hasičské dopoledne“ pro naše předškoláky 

připravili členové SDH Staré Město. Poděkování jim pat-
ří za prohlídku celého hasičského auta, ukázku techniky 
a věcných prostředků požární ochrany. Jmenovitě děku-
jeme především panu Václavu Kotačkovi st. i ml. a panu 
Jakubovi Kotačkovi.

Za kuřátky do AGRI-M, spol. s r.o.  Mistřice
Kdo má kuřat nejvíce?.....přece AGRI–M Mistřice. O 

tom jsme se na vlastní oči přesvědčili na farmě v Mistřicích. 
Podívali jsme se hal, ve kterých na nás pípalo celkem 17 000 
krásných kuřátek. Někteří odvážlivci si mohli kuřátka i po-
chovat a pohladit. Měli jsme možnost navštívit třídírnu va-
jíček a dozvědět se, jak se vajíčka třídí a kde se uchovávají. 
Pohled na 170 000 vajíček nás všechny překvapil. Prohlédli 
jsme si také zemědělskou techniku - traktory a otestovali 
jejich obrovskou váhu, která nám ukázala číslo 6800 kg. 
Poděkování patří paní Psíkové, která nás mile přijala a vel-
mi ochotně provedla.

KVĚTEN 2018
Školní výlet na ROCHUS s  výukovým programem 

„Řemeslo má zlaté dno“
Lokalita Rochus, na ní kaple sv. Rocha a přírodně a kul-

turní historický areál Muzea v přírodě. Rochus je od Mis-
třic opravdu kousek, rozhodli jsme se toto místo navštívit 
v rámci výletu. 

ČERVEN 2018
Za telátky do TOPAGRY, spol. s r.o. Topolná
Zemědělské hospodaření ve společnosti TOPAGRA, 

která jako jediná farma z  bývalého ZD Bílovice zachova-
la chov dojnic. Pan Ing. Vlastimil Lapčík a zootechnik pan 
Ing. Ladislav Klon nás provedli celým areálem. Hodně nám 
toho na farmě ukázali, trpělivě vše vysvětlovali a my jim za 
vše moc děkujeme. Bude-li možnost, rádi se opět vrátíme. 
Sladká tečka od hostitelů na závěr byla tím největším roz-
loučením s mistřickými předškoláky.

Letadla v Kunovicích 
– tradice letadel je opravdu zážitek.
Nejprve jsme navštívili AEROMEC, spol. s r.o., která se 

nachází 300 m od Leteckého muzea.
V obrovském modrém hangáru na nás čekaly dva vrtul-

níky a dva letouny.
O společnosti jsme se dozvěděli, že má školící stře-

disko (výcvik pilotů), které nachází široké využití nejen 
v oblasti letectví. Také, že zajišťuje přesun osob na krat-
ší či delší vzdálenosti prostřednictvím malých letadel, 
a  to v rámci zahraničních i tuzemských, obchodních i 
volnočasových cest. Poděkování patří paní Kláře Skopal 
Procházkové, která nám návštěvu společnosti zpro-
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středkovala, a paní Lucii Zambové, která nás areálem 
provázela. Jak se letadla vyrábí? To nám odtajila společ-
nost BRM AERO s.r.o.. Za vyčerpávající výklad o výro-
bě letadel přizpůsobený věku dětí patří poděkování paní 
Radce Krůtové a panu Ing. Milanu Bříštělovi. A teď hurá 
do Leteckého muzea, kde děti nejvíce zaujal „Nagánský 
expres“, letoun TU-154 M. 

Vítězové výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí 2018

Slavnostní přijetí na radnici v  Uh. 
Hradišti se dostalo mladým tvůrcům, kteří 
se zúčastnili soutěže Požární ochrana oči-
ma dětí. V  letošním ročníku se na okrese 
Uh. Hradiště do soutěže zapojilo celkem 604 
dětí z 11 mateřských škol, 9 základních škol 
a 8 sborů dobrovolných hasičů. Soutěž má 
tři části (výtvarnou, literární, zpracovanou 
s pomocí digitálních technologií) a probíhá 
v několika kategoriích. Výtvarná část soutěže 

zaujala i naše předškoláky 4 -7 leté. A kdo z našich před-
školáků si vychutnal pocit slávy? Honzík Ondroušek za 2. 
místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole, kategorii 
starších předškolních dětí, Anninka Rudinská za 3. mís-
to v okresním kole, kategorii mladších předškolních dětí. 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školičky.   

Základní škola 
„Čas rychle běží.“ „To nám to po-

loletí rychle uběhlo.“ „Máme za sebou 
další školní rok, to byla ale rychlost.“ 
Tato slova pronesená zpravidla v ob-
dobí hodnocení výsledků se vždy se-
tkávají s reakcí: „Rychle ubíhají jen 
prázdniny, všechno ostatní se vleče 
.“

Co se v rychle či pomalu ubíha-
jícím roce 2018 událo u nás ve škole, 
jaký byl, co přinesl a jak jsme jej pro-
žili?

V průběhu školních měsíců roku 
2018 jsme uskutečnili, zúčastnili se 
nebo se prezentovali téměř na sedm-
desátce akcí. Ať už to byly naše vlastní 
projekty, výukové programy, návštěvy 
kulturních zařízení nebo návštěvy či 
prezentace na akcích společenských, 
využili a především užili jsme si je v 
maximální možné míře.

O všech našich aktivitách dáváme 
pravidelně vědět na webových strán-
kách školy a drobný popisek doplňuje-
me fotografi emi /www.zsmistrice.cz/.

Rok 2018 byl pro nás ve školním 
roce 2017/2018 významný především 
130. výročím založení Základní školy 
Mistřice a přípravou na tuto význam-

nou událost. 
Akce s výročím spojené jsme smě-

řovali do měsíce června společně s 
Mateřskou školou Mistřice, protože i 
tam se slavilo výročí, jen o pár desítek 
menší.

Na oslavy jsme se snažili za fi nanč-
ní podpory zřizovatele dát slavnostní 
punc i samotným prostorám školy. V 
přízemí byla dokončena výměna in-
teriérových dveří a starého dřevěného 
obložení. 

Samotné oslavy vypukly v neděli 
10. června a do školy se dostavili té-
měř všichni z pozvaných hostů. Že je 
škola plná šikovných děvčat a chlapců, 
bylo nad slunce jasné  po předvede-
ní programu, ve kterém se vystřídala 
vystoupení od mluveného slova, přes 
scénky, písničky, hry na hudební ná-
stroje, skvělá taneční vystoupení nebo 
náročné cvičení s kru-
hy, švihadly, a to vše v 
rytmu hudby.

Pro tuto neoby-
čejnou událost jsme 
zapůjčili všechny kro-
niky školy ze Státního 
okresního archivu v 

Uherském Hradišti, do nichž mohla 
nahlédnout i široká veřejnost, protože 
v sobotu 16. června byla škola otevře-
na pro všechny. Den otevřených dve-
ří vyvrcholil Malou školní akademií, 
rovněž určenou všem, kteří si našli čas. 

Zásadní okamžiky ze života školy 
za 130 let uvádíme v krátkém přehledu 
na webových stránkách školy.

Školní rok 2017/2018 jsme ukon-
čili slavnostně na Obecním úřadě v 
Mistřicích s žáky pátého ročníku, kteří 
pokračují v druhostupňovém vzdělá-
vání v ZŠ Bílovice, v ZŠ Sportovní v 
Uherském Hradišti a na Gymnáziu v 
Uherském Hradišti. 

S přáním nezapomenutelných a 
dobrodružných prázdnin byl na spo-
lečném setkání a následně rozdáním 
vysvědčení ukončen v pátek 29. června 
školní rok.
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A na tom, že byly opět prázdniny 
krátké, se většina shodla v pondělí 3. 
září, kdy jsme vstoupili do školního 
roku 2018/2019.

Oproti minulému školnímu roku 
nás přibylo a začali jsme pracovat v 
počtu celkem šedesáti pěti žáků.

Rok 2018 nebyl významný pouze 
výročím týkajícím se života školy, ale 
nezapomněli jsme ani na událost dů-
ležitou pro nás všechny - 100. výročí 
vzniku samostatného československé-
ho státu. Na tuto počest jsme vysadili 
již v červnu ve středu obce strom re-
publiky - lípu - strom připomínající 
naši národní svobodu, který je také pro 
své poselství zařazován mezi význam-
né stromy.

Podzim patřil ve škole mimo jiné 
i akcím vázaných k tomuto jubileu a 
zapojení se do projektu Český den s 
českými vlajkami. Naše škola obdržela 
za účast a zaslanou dokumentaci akce 
certifi kát, který je vložen do Knihy 
českých rekordů vydané u příležitosti 
oslav stého výročí.

V průběhu celého roku jsme ab-
solvovali matematické, sportovní i 
výtvarné soutěže. Prožili jsme projek-
tový týden plný výletů, her a soutěží. 
Poděkování za sponzorský dar na od-
měny do soutěží patří panu Vlastimilu 
Jánošovi.  

Také Nadace SYNOT nás podpo-
ruje ve spoustě činností. Díky ní jsme v 
roce 2018 doplnili knihovnu o čtyřicet 
titulů knih pro děti a pořídili dvanáct 
bubnů tzv.“Drumbenů“ pro využití ne-
jen v hudební výchově, ale i ve volném 
čase a na veřejných vystoupeních. 

Velké poděkování patří zřizovateli 
za podporu školy a všem spolkům a 
organizacím, se kterými v obci spolu-
pracujeme.

Závěr roku patřil adventnímu na-
ladění, koledám a vánočnímu tvoře-
ní. Rozmanitost výrobků a použitých 
materiálů k tvoření jsme si dopřáli 
za fi nanční podpory paní Zuzany 
Bilavčíkové, paní Jitky Abrhámové, 
paní Ludmily Miloševské, paní Andrey 
Vlachynské a paní Venduly Kašné.  

Všichni společně jsme si zazpívali 
koledy na akci Rozsvícení vánočního 
stromu a velmi příjemné odpoledne 
proběhlo ve škole za účasti rodičů, 
žáků a zaměstnanců školy v rámci 
Vánočních dílniček.

K poslední a velmi pěkné prezen-
taci našich žáků ve společnosti patřilo 
zahájení plesu Spolku rodičů z Mistřic 
v sobotu 19. 1. 2019. Polonézu žáků 
pátého ročníku připravila a vedla paní 
učitelka Danuše Botková, atmosféru 
plesu zpestřila svým vystoupením i 
děvčata z kroužku Aerobic. 

Před sebou máme přípravu na vy-
stoupení u příležitosti setkání důchod-
ců z Mistřic, připravujeme odpoledne 
pro maminky a nezapomeneme také 
na Den dětí. V březnu se potkáme se 
členy ZO ČZS Mistřice na přednášce a 
v dalších měsících při práci na školní 
zahradě. V dubnu přijdou k zápisu do 
školy naši budoucí prvňáčci, v červnu 
v rámci projektového týdne budeme 
absolvovat výlety, sportovní a vzdě-
lávací akce a také se moc těšíme na 
Noc s Andersenem. Tu pro nás při-
pravuje Sbor pro občanské záležitosti v 
Mistřicích a je vždy spojena se spous-
tou zážitků a velkým dobrodružstvím. 
Závěr června patří ukončení školního 
roku a rozloučení s páťáky.

V červenci bude škola k dispozici 
příměstským táborům a následně pak 
přípravě pro úspěšné zahájení a absol-
vování dalšího školního roku.

O tom, jak to všechno dopadlo, Vás 
budeme mít určitě možnost informo-
vat zase příště.

Vážení a milí občané, s přicházejí-
cím jarem Vám přeji pěkné a slunečné 
dny plné zdraví a pohody.

Vladimíra Hrdinová, ředitelka školy
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Spolek rodičů
a Spolek rodičů z Mistřic Vám 

přeji vše nejlepší v roce 2019 a těším 
se, že se budeme společně s vámi se-
tkávat na akcích, které pro vás při-
pravujeme. 

Letos je za námi čtvrtý rok fun-
gování pod novou základnou. V 
současné době máme třináct členek 
Spolku, kterým touto cestou děkuji 
za jejich aktivní přístup. Také děku-
ji našim manželům a přátelům, kte-
ří jsou vždy ochotni přiložit ruku 
k dílu. A v neposlední řadě děkuji 
Obecnímu úřadu, který nás podpo-
ruje. 

Když se ohlédnu zpět, tak v roce 
2018 jsme uskutečnili celkem 11 
akcí pro děti i dospělé. Vyzdvihla 
bych především novou akci, kterou 
se nám podařilo zorganizovat a to 
byl Turistický výlet na hrad Buch-
lov a Barborku s prohlídkou hradu 
a pohádkou pro děti, který se konal 
15.9.2018. Vstupné, autobus i po-
hádka byla hrazena z dotace Nada-

ce SYNOT, takže účastníci měli vše 
zdarma. Z Mistřic do Buchlovic nás 
dopravil autobus a pak už po svých 
na Barborku, hrad Buchlov a pak 
zase zpátky a autobusem domů. Je-
diné, co mě mrzí, je malá účast.  Ale 
to bohužel už ovlivnit nedokážeme! 
Akce to byla skvělá a děti i dospělí si 
to užili. 

V letošním roce máme napláno-
vané tyto akce: 
• Ukliďme svět! Ukliďme Česko! 

Ukliďme Mistřice! 6.4.2019 
• Pálení čarodějnic  27. 4.2019 od 

16 h sobota 
• Dětský den 1.6.2019 od 15 hodin 

• Podjezd 28.6.2019  od 19 hodin 
 

• Turistický výlet 
• Beseda s PaeDr. Jiřím Jilíkem  - 

8.11.od 18 hodin 
• Adventní čarování 29.11.2019 od 

17 hodin
• Silvestrovský výšlap 31.12.2019 

od 14 hodin 

O všech akcích  vás budeme in-
formovat na webových stránkách 
obce Mistřice. 

Rádi vás uvidíme 
Bc. Vendula Kašná, DiS.

Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic
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Křesťané hromadně cvičí timemanagement
Milí sousedé, spoluobčané a lidé dobré vůle! 
Zdravím vás v čase, který je (nejen) pro každého křes-

ťana mimořádným obdobím. Je to čas, který nazýváme 
postní dobou. Podobnou dobu znají všechna velká ná-
boženství. Už název navozuje myšlenku, že jde hlavně 
o půst, odříkání a odpírání si něčeho. Je tomu skutečně 
tak? A proč?

S přicházejícím jarem se mnoho lidí pouští do očist-
ných kůr, diet a sportovních aktivit. Tělo se jakoby pro-
bouzí a člověk cítí, že se potřebuje „protáhnout“ a trochu 
„odlehčit“. Všichni asi chápou, že je to pouze prostředek 
pro to, abychom se cítili dobře, vyplavily se endorfi ny, 
udělali něco pro své zdraví. Podobné je to s půstem. Půst 
je prostředek k  tomu, abychom „protáhli“ a „odlehčili“ 
naší duši, neboli prostoru, skrze který se projevuje mé 
svědomí, vnitřní touhy a ve kterém se mohu setkat s Tím, 
který dává mému životu smysl – s Bohem. Proto také 
křesťané cvičí a očišťují duši. 

Tříkrálovská 

sbírka

Půst je prostředek k tomu, co chci docílit – posílení 
„duchovních svalů“. Pomocí půstu se chci naučit zříkat 
trochu sebe, svého pohodlí a svých slabostí a takto vy-
tvořený prostor věnovat více svým nejbližším, přátelům, 
kolegům a Bohu. Dnes je možná více aktuální us pořádat 
si svůj čas. Zhodnotit, kde mohu ubrat (třeba internet, 
workoholismus, neplodné debaty…) a kde zase přidat 
(povídat si se svými bližními, zajímat se jeden o druhé-
ho, něco hodnotného si přečíst…). Více, než zkroucený 
obličej přísným odříkáním jídla a pití, by se tak moh-
lo objevit více úsměvu, povzbudivých slov, času pro své 
blízké, více chvil, kdy držím v ruce knihu knih – Bibli a 
nechávám se inspirovat do každodenních kroků životem. 

Takto prožívaný půst – cvičení duchovních svalů – 
se může podobat předvánoční atmosféře, která lidi sbli-
žuje a spojuje. V postní době jde navíc o to, aby nám to 
zůstalo nejen pro období Velikonoc, ale abychom takto 
procvičené svaly duše nadále využívali. K tomu patří i 
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Mistřické frajárky

Folklorní pěvecký sbor Mistřické frajárky se každý 
rok účastní mnoha krásných akcí. Některá vystoupení 
jsou pro nás již tradiční – Padesátníci, Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek, Rozsvěcování vánoč-
ního stromu. Jiné akce jsou zpestřením a my jsme rády, 
že díky nim poznáváme úžasná místa, nacházíme nové 
přátele, kolegy a čerpáme mnoho inspirace pro vlastní 
rozvoj. 

Nezpíváme jen při velkých veřejných akcích, ale 
zpříjemňujeme i rodinné oslavy, svatby, nebo ukazuje-
me trochu folkloru Pražákům na zabijačce. 

Vždy jsme rády, když si nás všimnou přespolní sou-
bory a přizvou nás na svou akci. V roce 2018 jsme tak 
s radostí přijaly pozvání od Mužského sboru JMF Der-
fl a na jejich Zpívání na derfl anských schodech, které se 
uskutečnilo 26. srpna v Sadech.

Druhý zářijový víkend jsme vystoupily v altánu ve 
Smetanových sadech při našich oblíbených Slováckých 
slavnostech vína a stejně tak ve Skanzenu Rochus v 
rámci programu Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína tro-
chu.

Na konec roku jsme se rozhodly uspořádat Štěpán-
skou besedu u cimbálu. Cílem akce bylo společné se-
tkání, ale také zpříjemnění vánočních dní. Moc nás těší, 
že se událost nesla v duchu dobré zábavy,    a to jak díky 

vám, zúčastněným, tak i díky CM Litera, se kterou jsme 
si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Protože 
akce sklidila velmi dobré ohlasy, budeme rády, když se 
z ní během následujících let stane tradice, a my se tak 
společně budeme setkávat pravidelně ve stále větším 
počtu.

Ani v tomto roce nebudeme příliš zahálet. Přikládá-
me malý kalendář předpokládaných akcí, na nichž se s 
vámi rády uvidíme.
• Moravské chodníčky v Napajedlích – 10. srpna 2019
• Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v 

Uherském Hradišti  - 7. září 2019
• Štěpánská beseda u cimbálu v Mistřicích – 26. pro-

since 2019

Závěrem děkujeme za posluchačskou přízeň a vel-
kou podporu nejen našim rodinám a kamarádům, ale 
také Obecnímu úřadu Mistřice.

        Mgr. Barbora Huňková

Skanzen Rochus – Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochuSkanzen Rochus – Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu

Sady - Zpívání na derfl anských schodechSady - Zpívání na derfl anských schodech

očišťování duše pomocí svátosti smíření, ke které kaž-
dého pokřtěného v době postní zvu. Bůh nás zná, nemu-
síme se obávat. Čeká nás, aby nám odpustil. K procvi-
čené duši patří také její uzdravení – to se děje v proudu 
Božího požehnání a odpuštění při zpovědi. „Ježíš přišel 
na svět, aby zachránil hříšníky!“, říká sv. Pavel v první 
kapitole listu Timotejovi. Nebojme se pustit do cvičení 
i do očisty. Vyplaví se duchovní endorfi ny, ze kterých 
budeme mít radost nejen my sami, ale určitě i naše oko-
lí. Příležitostí je mnoho. Krom pravidelné nabídky před 

každou mší sv. a předvelikonočních zpovědí, budeme 
prožívat v  pátek 29. března od 19h do 22h v  kostele 
v Bílovicích tzv. „Nikodémovu noc“ – možnost přijít do 
ztemnělého kostela jen tak posedět, ztišit se, promluvit 
si s Pánem Bohem, případně s knězem nebo se vyzpoví-
dat. To už záleží na vás. Dveře i srdce nás kněžích máte 
otevřené. 

Těším se na případné setkání a přeji pěknou a požeh-
nanou postní dobu

o. Pavel
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Stavění máje

Ročník 2001 vás srdečně zve
na Stavění májky
které se uskuteční 

dne 27. dubna 2019

Program:
12.30 sraz u kaple

13.00 odchod pro májku 
14.30 stavění májky na návsi

k
dn

1
13.0

14.30 
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Český zahrádkářský svaz Mistřice
Vážení přátelé zahrádkáři, vážené 

dámy a pánové z Mistřic a z Javorovce.
Dovolte nám zahrádkářům, aby-

chom vám popřáli úspěšný nový rok 
2019, pevné zdraví, bohatou úrodu na 
vašich zahrádkách a také pohodový 
odpočinek při skleničce dobrého vína 
nebo štamprlce slivovice.

Máme za sebou rok 2018. Pro nás 
zahrádkáře byl opět plný akcí a důle-
žitých událostí. Začali jsme už v únoru 
výroční výborovou schůzí. I ta loň-
ská byla obohacena přednáškou paní 
Hany Mojžíškové, která nás seznámila 
s aktuální činností kulturně-historic-
kého areálu Rochus. Další velmi zají-
mavá přednáška proběhla v březnu v 
Uherském Ostrohu, kde náš nejlepší 
odborný instruktor z Náchoda pan 
Jaroslav Matéjsek hovořil na téma za-
hrádkáři a jejich budoucnost v oblasti 
pěstování jádrovin a peckovin. 

Na jaře proběhla ukázka řezu, rou-
bování a očkování ovocných stromů 
u pana Františka Mikla a v zahradě u 
pana Libora Žáka. Rád bych jim tou-
to cestou veřejně poděkoval, že nám 
umožňují šířit popularitu ovocnářství 
v naší obci, o čemž svědčí i stále počet-
nější účast na těchto akcích. 

Našim dlouhodobým cílem je oslo-
vení širšího spektra zájemců o pěsto-
vání ovoce a zeleniny. Proto každý rok 
pořádáme alespoň jeden zájezd na pro-
dejní zahradnické výstavy. V loňském 
roce jsme společně se zahrádkáři z Bí-
lovic uspořádali hned dva zájezdy. Prv-

ní byl na Jarní výstavu Floria Kroměříž. 
Užili jsme si příjemný den a nakoupili 
od sazenic zeleniny, přes květiny, ovoc-
né i okrasné keře a stromky až po za-
hrádkářské potřeby. Výborně jsme si 
odpočinuli u živé hudby i dobrého jíd-
la a pití. Druhým zájezdem byla pod-
zimní exkurze do zahradního centra 
Veselé u Piešťan na Slovensku. Byla to 
naše první návštěva tohoto centra. Prů-
vodce nás zde seznámil s pěstovanými 
odrůdami v rozsáhlých sadech, prove-
dl nás areálem skladování a expedice 
ovoce, ukázkovými a samosběrnými 
výsadbami bobulovin až po samotné 
prodejní prostory. Areál je zde velmi 
rozsáhlý, ale i přesto zde budují další 
nové kryté prodejní centrum. Veselé 
u Píšťan je od nás vzdáleno asi 90km, 
tedy hodina a půl cesty. Pokud rádi ces-
tujete, pak můžeme návštěvu právě to-
hoto zahradního centra jen doporučit.

V červnu loňského roku jsme ofi -
ciálně zahájili provoz naší ovocnářské 
školky a školní zahrady. Slavnostního 
otevření, které proběhlo 30. června, 
se zúčastnili i zahrádkáři z okolních 
obcí. Zahradou je provázeli naši čle-
nové. V rámci školního roku v zahra-
dě probíhaly pěstitelské práce dětí ze 
základní školy. Vypěstované ředkvičky 
děti sklidily ještě před konce školního 
roku, dýně pak na podzim. Spolupráce 
s místní základní školou tak nabrala 
reálnou podobu, která bude dál po-
kračovat i v  letošním roce 2019. Už 
na únor připravujeme pro děti před-

nášku o pěstovaných odrůdách jablek, 
hrušní, slivoní a dalšího ovoce v naší 
oblasti nebo o zahrádkářských pracích 
v zeleninové zahrádce. Takto získané 
nové poznatky budou mít možnost 
děti uplatnit na jaře, kdy po zimním 
odpočinku opět zahájíme pěstitelské 
práce na záhonech ve školní zahradě.

V zahradě jsme v loni také vysadili 
a v srpnu naočkovali první výpěstky 
jabloní, hrušní, broskvoní, meruněk a 
třešní. Počasí v srpnu bylo velmi suché 
a teplé a i přesto, že jsme výsadbu pra-
videlně zalévali, dají se očekávat určité 
ztráty. Věříme, že už letos na podzim 
budeme mít možnost nabídnout na-
šim občanům první námi vypěstované 
ovocné stromky. 

Na podzim loňského roku se ko-
naly tradiční slavnosti vína, kde jsme 
vypomáhali s organizací a prodejem. 
A protože vína není nikdy dost, uspo-
řádali jsme společně se zahrádkáři z 
Bílovic posezení u vína v Jezuitských 
sklepích. Atmosféra zde byla víc než 
dobrá. Při dobrém víně jsme zde strá-
vili příjemný večer. K poslechu nám 
hrál harmonikář a současně lidový vy-
pravěč a jako hlavní program byla říze-
ná degustace vín s výkladem sommeli-
éra zakončená slavnostním otevřením 
sektu šavlí, tak zvaná Sabráž a večerní 
prohlídka sklepů.

Závěr roku jsme již tradičně strávi-
li společně u rozsvěcování vánočního 
stromu. Příjemnou atmosféru s typic-
kou vůní svařáku a punče doplnila de-
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gustace a ochutnávka našich výpěstků.
Co nás čeká a co připravujeme na 

rok 2019? 
Koncem ledna proběhne každo-

roční degustace jablek v Uherském 
Ostrohu, která byla ze zdravotních dů-
vodů organizátora akce pana Galušky, 
přesunuta z prosince loňského roku. 
Následovat pak bude 16. února před-
náška o bylinkách a mastičkách lektora 
a bylinkáře Karla Steinbauera v pohos-
tinství U Knotů, na kterou jste všichni 
srdečně zváni. Na jaře pak uskuteční-
me zájezd na prodejní zahrádkářskou 
výstavu Floria Kroměříž nebo Flora 
Olomouc. Na podzim zopakujeme 
společné posezení u vína.

A jaký vlastně pro nás byl ten rok 
2018 po stránce zahrádkářské?

Rok začínal teplým lednem, kdy 
se teploty dostávaly nad obvyklou 
úroveň. Únor se teplotně nikterak ne-
vymykal průměru měřených teplot v 
tomto zimním období. Zato v březnu 
se teploty pohybovaly kolem -14 °C, 
obzvláště na počátku března a ke konci 
března. Příchod jara se tímto zpozdil 
až o 14 dnů. Teprve v druhé polovině 
dubna se teploty začaly pohybovat ko-
lem 15 °C a mezi 25. -30. dubnem bylo 
v podstatě všechno odkveteno. Vývoj z 
doby rašení až po zelené poupě byl tak 

až za 5-7 dnů. Teprve koncem měsíce 
května a začátkem června se zpoždění 
ve vegetaci vyrovnalo. Měsíc červenec 
byl měsícem s počátkem sucha a vyso-
kých teplot. První tropický den byl za-
znamenán již 5. května 2018 a to 30,6 
°C. Za celý rok 2018 bylo zaznamená-
no celkem 60 dní tropických teplot vyš-
ších než 30 °C. To jsou celé dva měsíce 
tropů. Nejvyšší tropická teplota byla 
zaznamenána dne 9. srpna a to 37,2°C. 
21. září byl zaznamenán poslední tro-
pický den, tedy více než 30 °C.

I přes tyto tropické teploty byla 
úroda ovoce celkem dobrá a to jak u 
jádrovin, tak i u peckovin. Ovoce bylo 
působením těchto vysokých teplot 
drobnější a kromě peckovin, u jádro-
vin i nepatrně méně cukru. Sklizeň 
švestek se urychlila o týden a u jádro-
vin o 14 dnů. Také pokud se týká ne-
mocí, tak ani těch moc v loni nebylo. 
Vyskytly se pouze základní, jako je ka-
deřavost u broskvoní, pilatky švestko-
vé, květopasu jabloňového a moniliové 
hniloby višní a u meruněk hálčivce a 
padlí révového. Nevíme sice, jaký bude 
tento rok 2019, ale buďme připraveni 
a proveďme postupně alespoň tyto po-
střiky proti těmto chorobám.

Vážení spoluobčané, rok 2019 je 
pro naši organizaci Českého zahrád-

kářského svazu rokem volebním. 
Končí čtyřleté období a my chceme 
poděkovat všem našim členům, přáte-
lům, rodinám a ostatním spolupracov-
níkům, za jejich podporu a pomoc s 
ovocnářskou a zahrádkářskou činností 
v naší obci.

Závěrem bychom jménem zahrád-
kářů chtěli popřát v roce 2019 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti vám a 
všem vašim blízkým.

Blažek Petr, Mikel František

Slavnosti vína
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Činnost SDH Mistřice v roce 2018 

a plány na rok 2019
Začínáme rok, který je pro náš 

sbor slavnostní. Připomeneme si vý-
ročí 120 let od založení našeho sbo-
ru. Přípravy oslav budou vyžadovat 
mnoho úsilí ze strany většiny členů 
našeho sboru. Než však přistoupíme 
k tomu, co nás čeká v letošním roce, 
musíme zhodnotit rok uplynulý.

 Úseku prevence se již několik 
let věnuje Boček Jan starší. Snaží se 
spoluobčany upozornit na nejčastější 
příčiny požárů a jak těmto příčinám 
předcházet. Mimo tradičních letáků 

jsou využívány i webové stránky naší 
obce. Problematika prevence se za-
měřuje především na období jarního 
vypalování trávy, žní a topné sezóny. 
Za práci na úseku prevence je potře-
ba panu Janu Bočkovi poděkovat.

Důležitou součástí činností dob-
rovolných hasičů je i brigádnická 
činnost. Nové garáže vyžadují i nové 
vybavení, které je potřeba vyrábět. 
Například regál na hadice a lavice s 
věšáky pro členy zásahové jednotky. 
Především pak stálé stěhování ma-
teriálu. Stěhování materiálu se však 
pro nedostatek volného času stále 
prodlužuje a bude třeba ještě mnoho 
úsilí pro dokončení stěhování zbýva-
jícího materiálu. 24. března 2018 se 
uskutečnil tradiční sběr starého že-
leza, který pořádáme jednou za dva 
roky. Bylo nasbíráno 9,5 tuny žele-
za, k tomu 246 kg autobaterií a sta-
rý papír, který byl věnován základní 
škole. Děkujeme našim spoluobča-
nům, kteří přispěli svým nepotřeb-
ným materiálem k vylepšení stavu 
pokladny našeho sboru.  Další bri-
gádnickou činností je příprava sou-
těže O putovní pohár starosty obce 
Mistřice a v loňském roce již třetího 
ročníku noční soutěže. Noční soutěž 
je náročnější na organizaci vzhledem 
k nočním podmínkám.  Poděkování 
patří samozřejmě všem, kteří se jak-

koliv podílejí na brigádnické činnos-
ti našeho sboru.

Dalším úsekem činnosti SDH 
Mistřice je úsek organizační. První 
plánovanou akcí v loňském roce bylo 
pořadatelství tradičního FAŠANKU, 
který se uskutečnil 3. února. Na po-
řadatelství se podíleli především ma-
jitelé Hospody U KAMEŇA, v čele s 
Emou Kocábovou. Do fašankového 
průvodu se zapojilo přes třicet ma-
sek a do kroku hrála reprodukovaná 
hudba ze zapůjčeného automobilu 
Zbyňka Magdálka. Při večerní muzice 
nás doprovázela kapela MINI BAND. 
Samozřejmě musela být pochována 
basa (piva) a byla vylosována i bo-
hatá tombola. Majitelům Hospody 
U KAMEŇA děkujeme, že veškerý 
výdělek přenechávají našemu sbo-
ru. Stále neuspokojivý je však počet 
členů, zúčastněných na této tradiční 
akci. Soutěžní družstvo uspořádalo 
již třetí ročník noční soutěže O pohár 
RWD FIRETEAMU. Přestože pano-
vali o poznání lepší podmínky, než v 
roce 2017 přijel stejný počet družstev 
akorát v poměru 13 družstev mužů a 
5 družstev žen. Nejlépe se mezi muži 
dařilo družstvu Vésky „B“, které zví-
tězilo časem 17,77 sekundy před 
druhým domácím družstvem, které 
docílilo času 18,66 sekundy. Na tře-
tí místo dosáhlo družstvo Roštění. 

Mezi ženami, které závodily 
na stejně dlouhé trati, jako 
muži se nejlépe dařilo ženám 
z Nětčic, které docílili času 
25,73 sekundy. Za nimi se 
pak na druhém místě umís-
tily ženy Jarošova a na třetím 
Velký Ořechov. Následující 
plánovanou akcí bylo uspo-
řádání 29. ročníku soutěže O 
putovní pohár starosty obce 
Mistřice. 8. července se na 
fotbalové hřiště TJ SOKOL 
Mistřice sjelo 18 družstev 
mužů a 8 družstev žen. Ten-
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to počet družstev není zrovna uspo-
kojiví a doufáme, že se počet v dalších 
letech zvýší.  Mezi muži se nejlépe 
dařilo družstvu Mladcová, které si 
odvezlo putovní pohár za čas 17,82 
sekundy. Na druhém místě se umísti-
lo družstvo Vésky „B“ a třetí skončili 
muži z Vrbětic. Domácí družstvo s 
docíleným časem 18,89 sekundy ob-
sadilo pátou příčku. Mezi ženami si 
již potřetí v řadě odvezlo putovní po-
hár družstvo Rymic, tentokráte za čas 
18,11 sekundy. Druhé místo si odvezli 
ženy z Pohořelic a třetí místo putova-
lo do Bojkovic. Velký dík patří TJ SO-
KOL Mistřice za poskytnutí prostor 
fotbalového areálu pro konání obou 
soutěžních akcí.  

Důležitou složkou dobrovolných 
hasičů bývají mladí hasiči. Bohužel 
v loňském roce se vyskytl problém s 
vedením kolektivu mladých hasičů. 
Nenašel se nikdo, kdo by vzal úlohu 
hlavního vedoucího mládeže na svá 
bedra. V současnosti je ve sboru 8 
mladých hasičů. Do jarních měsíců 
se budeme snažit problém s vedou-
cím kolektivu MH napravit. Pokud 
by se vedoucí našel, snažili bychom 
se i o rozšíření počtu mladých hasi-
čů, protože 8 členů je podle dřívější 
zkušeností nedostačující počet.

Nejviditelnější součástí SDH Mi-
střice je soutěžní kolektiv mužů. Jako 
v minulé sezóně se potvrdilo, že je 
stále složitější se scházet k trénin-
kům. Nejen k vzhledem k vytíženosti, 
ale i k trvalému pobytu jednotlivých 
členů soutěžního družstva.  Soutěžní 
družstvo se objevilo na 28 závodech 
ve třech okresech a odvezlo si jedno 
1. místo, pět 2. míst a dvě 3. místa. 
Při tom dosáhlo na šesti závodech 
času pod 18 sekund, což je mírné 
zhoršení oproti sezóně 2017. V cel-
kovém hodnocení Podhostýnské ligy 
dosáhli na celkově 9. místo. Ve Velké 
ceně OSH Uherské Hradiště druž-
stvo obsadilo v celkovém hodnocení 
druhé místo. Toto umístění ve VC 
OSH je pak kvalifi kovalo na soutěže 
O Slovácký džbánek a O zlatý pohár 
hejtmana Zlínského kraje. Zúčastni-
li se však jen druhého jmenovaného 

závodu. V Bojkovicích na nástřiko-
vé terče s časem 27,10s. obsadily 11. 
místo. Klukům patří velká gratulace 
a poděkování za dobrou reprezen-
taci našeho sboru. Poděkování patří 
též sponzorům soutěžního družstva. 
Majitelům Hospůdky na tančáku a 
hospůdky U kameňa. Především pak 
Petru Kocábovi, s jehož přispěním 
bude moci v letošní sezóně soutěžní 
družstvo startovat při soutěžích s vy-
lepšeným soutěžním strojem.

Nejdůležitější součástí je jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů obce, 
takzvaná zásahová jednotka. V uply-
nulém roce byla jednotka povolána 
ke čtyřem výjezdům. První událostí 
byl 29. května požár balíků sena v 
areálu zemědělského družstva v To-
polné. Další událostí byl technický 
zásah. V pátek 24. srpna bylo třeba 
odstranit nánosy bláta po silném 
dešti v prostorách tzv. křižovatky u 
mlékárny. K obdobnému zásahu byla 
jednotka povolána i 1. září těsně před 
půlnocí. K poslednímu zásahu byli 
pak členové jednotky povoláni spo-
luobčanem ve večerních hodinách 
19. října. Důvodem byly potulující 
se krávy v obci.  Ke zlepšení vyba-
venosti jednotky byla koncem roku 
pořízena elektrocentrála. Z důvodu 
končící životnosti dýchací techniky 
SATURN bylo prostřednictvím obce 
Mistřice zažádáno na Zlínský kraj o 
dotaci na novou dýchací techniku, 
která byla schválena. 

     V letošním roce nás čeká rovněž 
mnoho práce. V první řadě by měly 
být ve spolupráci s obcí zakoupeny 
dýchací přístroje 
DRÄGER. Nosi-
telé dýchací musí 
pak absolvovat 
výcvik s touto 
dýchací techni-
kou. Dále pak 
jednotka musí 
být obeznámena 
i s obsluhou nové 
elektrocentrály 
a dalšími novin-
kami týkajících 
se zásahové jed-

notky. Na 2. března je naplánován 
tradiční Mistřický fašank. V průvodu 
přivítáme každého, kdo bude chtít 
rozšířit zástup masek a tím přispěje 
k pokračování tradice a dobré zába-
vě. V letošním roce nás čeká nelehký 
úkol a to je uspořádání již zmíněných 
oslav 120 let od založení SDH Mistři-
ce. Hlavní program je naplánován na 
sobotu 25. května. Přesný program 
bude ještě upřesněn. Součástí by měla 
být výstava současné i historické tech-
niky našeho sboru ale i jiných sborů. 
Ukázky zásahové činnosti jednotky 
SDH obce Mistřice a hasičského zá-
chranného sboru Zlínského kraje. 
Ve večerních hodinách by měla pro-
běhnout taneční zábava s dechovou 
hudbou. V prázdninovém termínu 
13. července náš sbor uspořádá již 
30. ročník soutěže O putovní pohár 
starosty obce Mistřice. V tentýž den 
se uskuteční i noční soutěž O pohár 
RWD FIRETEAMU SDH Mistřice. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se jakko-
liv podíleli na dobré činnosti SDH 
Mistřice. Velké poděkování patří i 
rodinám, které umožňují tuto čin-
nost vykonávat. Velké poděkování 
patří obci Mistřice za stálou podpo-
ru, kterou nám vytvářejí podmínky 
pro lepší činnost. Do letošního roku 
bych chtěl popřát všem hodně štěs-
tí, zdraví, pohody, lásky a hlavně aby 
nebylo třeba naší pomoci při řešení 
krizových, ale jen při řešení příjem-
nějších situacích.

Za SDH Mistřice 
Martin Schön
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Myslivci
S koncem roku 2018 skončili hony na drobnou zvěř, 

především bažanta a zajíce, a ukončen byl i lov většiny 
druhů spárkaté zvěře. O to více se myslivci museli věnovat 
péči o zvěř v době nouze a zajistit pravidelné přikrmová-
ní. Zvláště při sněhové pokrývce, která zvěři brání dostat 
se k tomu málo potravy, co v přírodě ještě zbyla. Proto 
myslivci museli zajistit, aby měla zvěř v krmných zaříze-
ních dostatek kvalitního krmiva. Pro zvěř spárkatou jako 
je srnčí a dančí, dostatek kvalitního sena, stejně tak i pro 
zvěř zaječí. V korýtkách pro zvěř spárkatou dostatek ovsa 
nebo ječmene, pro bažanty pak v zásypech pšenici včet-
ně plev. Kamenná sůl jako minerální krmivo pro dobrou 
látkovou výměnu je předkládána celoročně. Z dužnatého 
krmiva předkládáme řepu cukrovku. 

Myslivost není jenom lov a přikrmování, jsou to pře-
devším brigády na opravy a budování mysliveckých za-
řízení- kazatelen, posedů, krmelců a zásypů. Zajišťování 
krmiva včetně sušení sena, obdělávání políček pro zvěř 
a celková péče o krajinu. Plochy pozemků, dříve využí-
vaných jako louky, pastviny a ovocné sady zarůstají ná-
letovými keři jako je hloh a trnka, které postupně potlačí 

traviny a bylinné patro. Bez rostlin se tyto zastíněné plochy 
stávají studené, sterilní a většinou i nepřístupné. Proto se 
po dohodě s majiteli některých pozemků budeme snažit o 
vyčištění těchto ploch. Vyřezat nežádoucí nálet, zachovat 
staré ovocné stromy a jiné solitérní stromy, které se tam 
nachází a tím podpořit obnovení původního rázu. Věříme, 
že takové plochy obohatí naši krajinu a budou vhodným 
biotopem pro rostliny, hmyz, drobné ptactvo a následně i 
pro zvěř, tak jako obohatila krajinu o vodní prvek výstavba 
retenční nádrže v Sůhradech.

V loňském roce myslivecké sdružení pořádalo již tra-
diční osmý ročník lovu s loveckými dravci. I díky krásné-
mu počasí byla účast sokolníků i veřejnosti hojná. K vidění 
byla celá řada loveckých dravců od kání přes jestřáby až po 
orly. Během dne měl každý z dravců mnoho loveckých pří-
ležitostí, a tak se k nám sokolníci rádi vracejí na další lovy. 
Jsme rádi, že můžeme propůjčením naší honitby přispívat 
k podpoře nejen sokolnictví, ale i setkávání jak myslivecké 
tak laické veřejnosti.

předseda MS Kopec Mistřice
ing. Ladislav Hráček

Spolek rybářů Misřice
Hlavní činností Spolku rybářů Mis-

třice je v první řadě práce na obecních 
rybnících – oprava a údržba samotných 
rybníků a také jejich okolí. Rybníky v 
naší obci se staly cílem relaxačních pro-
cházek jak obyvatel Mistřic, tak i lidí z 
okolí. Jsme rádi, že můžeme být součástí 
zvelebování a ochrany životního pro-
středí v našem blízkém okolí. Přetrvává 
i nadále spolupráce se Spolkem rodičů z 
Mistřic, který každoročně pořádá silves-
trovský pochod na rybníky. Tam se jim 
snažíme poskytnout zázemí s občerstve-
ním. Opět jsme pořádali v pohostinství 
U Knotů také Mikulášskou besedu u 
cimbálu. V prosinci 2018 se uskutečnil 
tradiční prodej vánočních kaprů. Touto 
akcí jsme zdárně zakončili loňský rok a 
již nyní připravujeme nové plány a akce 
pro rok 2019. Děkujeme tímto obecní-
mu úřadu za podporu a pomoc při re-
alizaci našich akcí. Taktéž děkuji všem 
členům spolku za obětavou činnost.

Petrův zdar
Za Spolek rybářů Mistřice

Eva Šilhavíková
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TJ Sokol Mistřice
V uplynulém roce odehráli fotba-

listé svá soutěžní utkání jen v katego-
riích žáků a mužů. 

Do sestavování mládežnických 
týmů se v poslední době stále častěji 
promítá nedostatek sportu chtivé mlá-
deže. Proto jsme vděčni za každého no-
vého hráče. A to u nás mají podmínky 
hodně dobré. Přesto získat tolik hráčů, 
abychom mohli přihlásit do soutěží, 
jak bývalo dříve tradicí, přípravku, 
žáky a dorost, je pořád nemožné. Jsme 
rádi za to, že dáme dohromady druž-
stvo žáků, které je doplněno čtyřmi 
žáky TJ Sokol Kněžpole. Naopak hraje 
zase několik naši dorostenců krajskou 
soutěž dorostu v Kněžpoli. Žáci hra-
jí Okresní přebor, což vyžaduje vyšší 
nároky na fi nance a představuje ces-
tování po celém okrese – jezdíme do 
Osvětiman, Újezdce, Šumic, Nivnice 
apod. Z nejbližšího okolí hrajeme jen 
s Topolnou a s Mařaticemi. Ale jsme 
za to rádi, protože hrajeme proti kva-
litním soupeřům. 

Touto cestou bych rád poděkoval 
za přístup hráčům a trenérům a něko-

lika málo rodičům, kteří nám s organi-
zací utkání pomáhají.

Víc jsme čekali od družstva mužů. 
Po kvalitní přípravě a zapojení mla-
dých hráčů zůstaly jejich výkony a 
výsledky nepřesvědčivé a v Okresní 
soutěži utrpěli víc porážek, než získali 
vítězství… I proto začala příprava na 
jarní část sezony už ve druhém ledno-
vém týdnu. Doufejme, že se na jaře vý-
kony i výsledky zlepší, ať mají „skalní“ 
fanoušci radost z kvalitního fotbalu a 
gólů v soupeřových brankách. Všem 
fanouškům za podporu děkujeme.

Co se nám v loňském roce podaři-
lo, byla částečná rekonstrukce areálu. 
Zlikvidovali jsme staré nevyhovující 
oplocení a za přispění obce vybudovali 
nové, síťové oplocení okolo větší části 
areálu. Svépomocí jsme vyměnili za-
staralé střídačky za nové a areál tak ko-
nečně dostává podobu takovou, jakou 
si zaslouží. Co se zatím nepodařilo, je 
vybudování automatického zavlažová-
ní. To, že hřiště bylo po celý rok zelené 
(i v opravdu horkém a suchém roce), 
je zásluha pár jedinců, kteří se po ce-

lou dobu starali o zavlažování prac-
ným ručním posunováním hadic s 
rozstřikovači. Alespoň, že jsme mohli 
využívat vodu z podzemního vrtu nad 
hřištěm.

I tady nezbývá než poděkovat těm, 
kteří se o hrací plochu a areál po celý 
rok starali.

Obci Mistřice a všem, kdo nám 
fandí, děkujeme za podporu a přejeme 
hodně štěstí a zdraví nejen v roce 2019.

Jiří Huňka

Bude výstavba nových rodinných domů 

v Mistřicích?
Jsem majitel rodinného domu v Mistřicích – Javorovci 

již 8 let a velmi jsem si obec i celé okolí oblíbil. Velmi mě 
mrzí, že se v Mistřicích nestaví více nových domů. Já už ne-
potřebuji stavět, ale moji kamarádi a známí z Mistřic a okolí 
se ptají, v čem je problém?

Tak v čem je problém? Myslím si, že v občanech Mis-
třic, resp. majitelích pozemků.

Proč? Obec Mistřice má platný územní plán, který umož-
nuje ve 3 lokalitách výstavbu několika desítek možná i 50 
domů a obec chce realizovat přípravu na novou výstavbu.

Co jí v tom brání? Obec sice vlastní přístupové pozem-
ky k uvažovaným stavebním pozemkům, ale tyto jsou malé, 
úzké, neumožňují moderní a koncepční výstavu komunika-
cí, kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické sítě. Je na 
soukromých pozemcích a je na vlastnících, aby prodali za 
přiměřené ceny nepodstatné výměry 1-5%  na výstavbu ko-
munikací a sítí. A jak jsem slyšel tak většinou váhají, nechtějí.

Vlastníci pozemků, kde je v územním plánu uvažováno 

s výstavbou domů, získali zařazením do územního plánu 
na ceně svých pozemků. Např. cca z hodnoty 20.000,- Kč 
stoupla na 500.000,- až 800.000,- Kč. Musí si ale uvědomit, 
že tato hodnota je hypotetická, ale skutečná bude možná 
ještě vyšší. Určitě bude vyšší, když bude u pozemku cesta a 
sítě. Je nutné se s obcí dohodnout, vyjít obci vstříc.

A co majitelé pozemků, kteří nechtějí stavět nebo prodat 
pozemek? Ti budou mít ke svému pozemku pěkný příjezd, 
budou sice mít ne např. 2456m2 , ale 2399 m2, ale mohou 
dál sadit řepu a brambory, protože je to orná půda a na sta-
vební se změní až před kolaudací případného domu.

Tak za všechny potencionální stavebníky, občany, co 
chtějí rozvoj obce – prodejte, prosím, nepatrné procento 
dědictví otců, určitě by s tím souhlasili.

Neblokujte, prosím, rozvoj obce, nemůžete ztratit -  jen 
získat, když nic víc, tak vděk a respekt spoluobčanů.

Děkuji 
Petr Vrubel



strana 21

2019

Střípky z minulosti nebo současnosti…
Rok 1886  Pasení dobytka probíhalo na obecních po-

zemcích na trati pod Vinohrady a v Sůhradech.
Rok 2018  Opět se pase dobytek na shora uvedených tra-

tích, ale občané se to dozvěděli až na základě hlášení obecní-
ho rozhlasu, že se obcí nekontrolovaně pohybuje stádo krav.

Rok 1919 Obecní pozemek rozprodán na trati Větřák, 
postaveno zde 12 obytných domků s nákladem 25.000.- na 
výstavbu jednoho.

Rok 2019 Opět se staví v trati Větřák 10 rodinných 
domků s nákladem na výstavbu jednoho cca 2.500.000,-

Rok 1928 Tuhá zima -8 až -33oC, škola uzavřena, místy 
až 4 metrové závěje. 

Rok  2019 Po několika letech konečně trochu více sně-
hu, i když žádné závěje. Stačí ovšem 10 cm sněhu, s několi-
ka  hodinovým sněžením a už je kalamita.

Rok 1931 Sčítání obyvatel - 250 čísel rodinných domů s 
1232 obyvateli.

Rok  2018 Rodinných domů cca 400 s 1177 obyvateli.
Rok 1935 Započato s úpravou místní strže uprostřed 

obce s dotací 200.000,- Kč
Rok 2017 V Súhradech dokončena výstavba retenční 

nádrže s dotací 8.000.000,- Kč.
Rok 1937  Zemřeli dva největší občané Mistřic. Z čísla 

53 Ferdinand Ondrůšek 82 letý, měřil 220 cm, unesl 250 kg. 
August Hlavačka 65 letý z č. 172, měřil 198 cm. Měli v jeden 
den pohřeb. 

Další události a dění v obci si můžete přečíst v kronikách 
na internetových stránkách obce Mistřice www.mistrice.cz/
kronika/

Vánoční strom
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Lípa Republiky
Na oslavu 100 let od vzniku sa-

mostatného Československa jsme 
dne 25. října 2018 vysadili Lípu re-
publiky. Pro výsadbu jsme zvolili 
místo u kamenného kříže, který po-
chází z roku 1740 a dne 13. září 2001 
byl vyhlášen kulturní památkou. Na-
chází se na trati mezi Mařaticemi a 
Mistřicemi. Na prahu nové stovky 
ze srdce přejeme lípě pevné kořeny, 
mohutný kmen a krásnou korunu. 
A naší republice? Moudré a laskavé 
lidi.
 Vladimíra Vandírková a Petr Vrubel
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Ples
První zdařilou akcí 

tohoto roku byl tra-
diční Obecní ples s 
bohatou tombolu, kde 
se všichni zúčastně-
ní dobře bavili. Všem 
sponzorům za příspěv-
ky do tomboly děkuji.



strana 24

Mistřické noviny

FAŠANK
Další  akcí, která se 

v naší obci tradičně po-
řádá je Fašank, který 
organizuje Sbor dobro-
volných hasiču Mistřice 
ve spolupráci  s hos-
půdkou „U kameňa“. 
I v letošním roce byl 
průvod masek velmi 
početný a pestrý.   


