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Březen 2010
Ročník XV.
Číslo 1

Obec Mistřice byla v loňském roce vyhlášena jako nejlepší v soutěži 
„Zpětně odebraná elektrozařízení“, kde jsme se umístili na 1. místě
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

po dlouhé zimě tu máme zase jaro. 
Tak jako se mění příroda tak se poma-
lu mění i naše obec. Je pravdou, že 
v loňském roce mnoho změn naše 
obec nezaznamenala. Neboť došlo 
k mnoha negativním situacím spo-
jených jednak s odvoláním vlády, 
fi nanční krizí a snížením rozpočtu 
obce o částku cca 1 200 000 Kč, což se 
nepříznivě projevilo na realizaci plá-
novaných projektů. Výzvy pro podá-
ní žádostí o dotace nebyly vyhláše-
ny. Termín vyhlášení byl zvolen až 

v letošním roce. Již nyní mohu říci, 
že jsme podali dvě žádosti na Revi-
talizaci návsi v Mistřicích a na mul-
tifunkční hřiště, které by mělo být jak 
v Javorovci tak i v Mistřicích. Zda-li 
budeme úspěšní, či ne se dozvíme 
v letních měsících. 

V současné době se zpracovává 
projekt na Sběrný dvůr, který bude 
umístěn v areálu AGRI M Mistřice. 
S realizací se počítá v příštím roce. 
Sběrný dvůr bude obsahovat kom-
postárnu a kontejnery na třídě-
ný odpad. Součástí projektu bude 
i nákup štěpkovače a malotraktoru, 

který bude mít v naší obci  široké 
uplatnění.

V letošním roce budeme také čer-
pat dotaci ze Zlínského kraje na nový 
územní plán. Z tohoto důvodu vyzý-
váme občany, kteří mají připomínky  
k územnímu plánu nebo chtějí jeho 
změnu, ať tak učiní nejpozději do 
10. dubna 2010. Na pozdější připo-
mínky nebo žádosti nebude brán zře-
tel, a to z důvodu zpracování a ukon-
čení celé akce. 

Závěrem bych vám chtěl popřát 
příjemné prožití svátků jara a boha-
tou pomlázku.

Informace k septikům
Septiky jsou zařízení, kterými je 

po určitém předčištění vypouštěna 
odpadní voda do :

1. vodního toku
2. trativodem do terénu (tj. do 

 podzemních vod)
3. veřejné kanalizace (která je 

následně zaústěna do vodního toku)
Septiky na rozdíl od čistíren 

odpadních vod mají velmi slabou 
účinnost čištění, jde o několikako-
morové nádrže (nejčastěji 2-3 komo-
rové), kde se postupně usazují kaly 
a z poslední komory pak odpadní 
voda odtéká dál. Účinnost čištění je 
u septiků asi 40 %, oproti tomu ČOV 
jsou schopny odpadní vodu vyčistit 
až s účinností 98%. Z těchto důvo-
dů nebude možné povolit dodatečně 
septiky,které nebyly řádně povoleny 
vodoprávním úřadem (dříve vodo-
hospodářským orgánem). Nestačí 
tedy, že má člověk septik uvedený 
jako součást stavebního povolení 
např. rodinného domu. Z našich zku-
šeností vyplývá, že takových případů 
bude 99,9 %. Způsoby řešení:

1. Napojit se na veřejnou kana-
lizaci. Tam, kde je to technicky mož-
né, zákon o vodovodech a kanaliza-
cích přímo ukládá povinnost se na 

kanalizaci napojit. Odbor životního 
prostředí a zemědělství Magistrá-
tu města Zlína (dále OŽPaZ MMZ) 
poskytuje pro takové případy fi nanč-
ní příspěvek z ekofondu ve výši 50 % 
(nejvýše 15 000 Kč)

2. Septik zaslepit a udělat z něj 
bezodtokovou jímku na vyvážení. 
Vyvážení je drahá záležitost (nelze 
obsah vyvézt na zahradu či na pole, 
ale musí ho odvézt fekální vůz na 
ČOV), proto je toto řešení vhod-
né nanejvýš u sezonně využívaných 
rekreačních objektů nebo tam, kde 
žije je jeden člověk.

3. Septik doplnit o dočišťují-
cí zemní fi ltr, který zvýší účinnost 
čištění. Takovou  stavbu řešit doda-
tečným povolení stavby a vypouště-
ní vody u OŽPaZ MMZ (poradíme 
s detaily a postupem).

4. Septik nahradit domovní čis-
tírnou odpadních vod. Doporučuje-
me tam, kde je septik zaústěn do vod-
ního toku (povolení vydává OŽPaZ 
MMZ). OŽPaZ MMZ poskytuje pro 
takové případy fi nanční příspěvek 
z ekofondu ve výši 50 % (nejvýše však 
do 15 000 Kč).

Pokud má někdo septik řádně 
povolen včetně vypouštění  před-
čištěných odpadních vod,pak tako-
vé povolení pozbývá platnost ke dni 
1. 1. 2008, ať jde o vypouštění z pro-
vozoven nebo z rodinných domů. 
O prodloužení těchto povolení bylo 
možno požádat u odboru životního 
prostředí a zemědělství Magistrá-
tu města Zlína, nejpozději však do 
30. 6. 2007. Vody takto vypuštěné by 
ovšem měly splňovat zákonné limity, 
jinak nebude možno povolení pro-
dloužit.

Zánik povolení k vypouštění 
odpadních vod se netýká jednotlivých 
septiků zaústěných do veřejné kana-
lizace, ale vztahuje se na jednotlivé 
výústi těchto kanalizací do vodního 
toku. Platnost povolení vypouštění 
vod z těchto kanalizací si musí včas 
prověřit a zajistit jejich provozovatelé 
(Zlínská vodárenská, SVaK Uherské 
Hradiště nebo příslušná obec).
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Svoz komunálního 
odpadu na 

I. pololetí 2010
12. 1. 2010 20. 4. 2010
26. 1. 2010 4. 5. 2010          
  9. 2. 2010 18. 5. 2010
23. 2. 2010 1. 6. 2010
  9. 3. 2010 15. 6. 2010
23. 3. 2010 29. 6. 2010
  6. 4. 2010

Sběrný dvůr v Mistřicích
20. 3. 2010 7. 8. 2010
27. 3. 2010 21. 8. 2010
10. 4. 2010 4. 9. 2010
17. 4. 2010 18. 9. 2010
  8. 5. 2010 2.10.2010
22. 5. 2010 16.10.2010
  5. 6. 2010 30.10.2010
19. 6. 2010 13.11.2010
  3. 7. 2010 27.11.2010
24. 7. 2010

Vykupujeme železný šrot a papír.
Možnost výkupu i v jiný den po tele-
fonické domluvě.
Tel.: 604437903, 731116924

Případné změny budou vyhlášeny 
místním rozhlasem.

Svoz nebezpečného odpadu bude 
opět 2x ročně, a to 17. dubna 2010
a 16. října 2010.

Zpívá celý region
Na základě výzvy paní starostky Mgr. Hany Maráškové z obce Topolná, se obec Mistřice zapojí do pěvecké soutěže 

„Zpívá celý region“  v rámci Regionu Za Moravú. Soutěž proběhne v neděli 13. 6. 2010 v památkovém domě v č.p. 90 
v Topolné.  Z každé obce budou nominovaní dva zástupci. 

Vy, kteří máte zájem se zúčastnit, vyplňte přihlášku a odevzdejte do 10. 4. 2010 na OÚ.

Obec : Mistřice

Jméno : .................................................... Příjmení : .........................................................

Adresa: ....................................................................... Telefon : .........................................

Soutěžní píseň : ..................................................................................................................

Náhradní píseň : .................................................................................................................

Datum : .................................. Podpis : .................................
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Fašank
V sobotu 13.2. Se uskutečnil již 

5. Ročník mistřického fašanku. Mas-
ky se sešly v hojném počtu. Celý prů-
vod doprovázela staroměstská kape-
la.Během obchůzky se nám podařilo 
naplnit obě šavle masovými dobrůt-
kami a také koš na vajíčka nezůstal 
prázdný. Ukončení fašanku se konalo 
v javorovci,, u kameňa,, , kde pro-
běhlo i pochování basy. Nechyběli 
oni ,,farář,, martin  a ,,ministrant,, 
radek se svým kázáním. I přes velkou 

účast dostal každý návštěvník veče-
ra chleba se škvařežinou a slaninou. 
K dobré náladě nám hrála mistřická 
kapela kotel. Děkujem všem dobrým 
lidičkám za koblížky, slivovici a jiné 
občerstvení, které nám při obchůzce 
poskytli a zároveň děkujeme všem, 
kteří se této akce zúčastnili. V příš-
tím roce bychom rádi přivítali i nové 
tváře.

Mistřická chasa

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhod-

ná na chatu, značka za odvoz. Celkem 
typický inzerát, ze kterého je jasně 
patrná dnešní tržní hodnota starých 
spotřebičů. Ani takový inzerát přitom 
už často nezabere. 

České chaty a chalupy už jejich 
majitelé vybavili vesměs podobným 
způsobem, nejčastěji ovšem z vlast-
ních zdrojů. Letité spotřebiče mají 
navíc proti těm současným několi-
kanásobně větší spotřebu energie, 
takže i mnozí chataři si raději pořídili 
nové. Nezbývá tedy, než se i takových, 
zatím stále „použitelných“ domácích 
pomocníků, zbavit stejně jako těch, 
co už defi nitivně přestali fungovat. 

Rada první: Zapomeňte na 
kutilství! Soused sice možná dodnes 

používá sekačku s motorem z prač-
ky nebo kompresor demontovaný 
z lednice, zároveň ale má na triku 
ekologický zločin. Olej a hlavně fre-
ony, které přitom unikly, příroda jen 
tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospo-
třebiče může každý občan odevzdat 
zdarma k ekologické likvidaci, ale jen 
v případě, že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se popelni-
cím! Lednici nebo pračku nenacpete 
ani do velkého kontejneru na komu-
nální odpad, takový fén ano. Velikost 
spotřebiče ale není důležitá: do směs-
ného odpadu nepatří žádný z nich. 
Jejich výrobcům ukládá zákon povin-
nost zajistit ekologickou likvidaci 
„vysloužilců“. K jejímu fi nancování 
slouží takzvané recyklační příspěv-

ky, které jsou součástí ceny nových 
výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, kte-
ré mají města a obce s likvidací směs-
ného odpadu: hradí je beztak z vašich 
peněz. Za spotřebič hozený do popel-
nice nebo postavený vedle ní můžete 
navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné mís-
to! K legálnímu odkládání starých 
elektrozařízení slouží takzvaná místa 
zpětného odběru. Vytvářejí je města 
a obce, prodejci elektro nebo třeba 
servisy ve spolupráci s kolektivními 
systémy. To jsou partneři, jejichž pro-
střednictvím výrobci plní své zákon-
né povinnosti. Nejbližší takové místo 
vašemu bydlišti najdete na internetu 
(na stránkách největšího kolektiv-
ního systému ELEKTROWIN, kte-
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rý zajišťuje zpětný odběr elektro-
spotřebičů v celé České republice 
– www.elektrowin.cz). Poradí vám 
také na vašem obecním či městském 
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš 
starý spotřebič odveze prodejce, který 
k vám domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobil-
ní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu 
sběrnému místu daleko, počkejte, až 
vaše obec či město příště zorganizují 
mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, 
že je třeba to udělat minimálně dva-

krát do roka. ELEKTROWIN napří-
klad nabízí svazkům obcí a mikrore-
gionům zdarma Putující kontejner, 
který je možné pro obec zajistit i nad 
rámec mobilních svozů. Stovky pro-
dejen také vybavil speciálními sběr-
nými koši. Stejné koše mají k dispozici 
i školy, které se zapojily do ekologic-
kého projektu Ukliďme si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! 
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen 
do míst zpětného odběru, máte důvod 
k hrdosti. Přispíváte totiž významně 

k ochraně životního prostředí. 
Nejenže nevypouštíte do země olej 
a do vzduchu freony, ale také například 
šetříte elektrickou energii. Ze starých 
spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % 
materiálů vhodných k dalšímu využití, 
většinou kovů. Jejich použití v hutích 
podle průzkumu, který nedávno zve-
řejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo 
množství elektřiny, která by stačila 
obyvatelům třicetitisícového města 
na rok. Díky tomu se také podstatně 
snižují emise skleníkových plynů. 

Čas nezastavíš
Od  1. ledna 2010 již nenajdeme 

v kolektivu zaměstnanců mateřské 
školy člověka, který by pamatoval 
první dny v nové školce, otevřené 
v roce 1978. I paní Hana Čadová, 
vedoucí kuchařka školní jídelny 

Mateřské školy  Mistřice, po dlou-
hých 31 letech „pověsila vařečku 
na hřebík“. Generace, pro kterou 
začínala vařit, dnes již řeší problé-
my svých vycházejících dětí -žáků 
základní školy. Při posezení jsme jí 

popřáli, aby jí změna životního ryt-
mu přinášela chvíle pohody a rado-
sti. A k tomu patří za všechno velké 
poděkování.
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Masopust ….
….čas veselosti, zábavy, požitků 

a hodokvasů s pojídáním tučného 
masa a koblih zlátnoucích v oleji. 
Jídlo, pití, zpěv a tanec jako řečiště 
veselosti, uzavřené mezi dvěma bře-
hy postů, Vánoc a Velikonoc. Tak 
lze z hlediska výročního kalendáře 
charakterizovat toto vstupní období 
roku. Region Za Moravú, do které-
ho Mistřice patří, vnímá tuto tradici 
jen okrajově, právě proto je potřeba 
ji oživovat už u těch nejmenších. Tak 

Malí výtvarníci vystavují
Konfrontace výtvarných prací dětí 

mateřských škol našeho okresu byla 
již šestým rokem v prostorách Klu-
bu kultury nebo Reduty v Uherském 

Hradišti.Tak jako v minulých letech 
i letos především nejstarší předškol-
ní děti MŠ Mistřice prezentovaly 
svoji výtvarnou tvořivost. Tentokrát 

pod názvem : „Zima očima dětí“ od 
17. 12. 2009 do 21. 1. 2010.

Marcela Fusková, 
ředitelka Mateřské školy Mistřice

i letos bylo slyšet školkou : „Masopust 
držíme, nic se nevadíme, pospolu. 
Proč bychom se hádali, když jsme se 
tak setkali poznovu.“ A v masopust-
ních maskách si děti pospolu a s chutí 
zazpívaly, zatančily, zasoutěžily…..
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Ne jen učením živ je školák
Kvalitní základní vzdělávání , které 

představuje odrazový můstek pro dal-
ší  učení a poznávání je prioritou kaž-
dé základní školy. Vzdělání na I.stupni 
naší školy by se dalo přirovnat k pta-
čímu hnízdu, kde se mláďata začína-
jí učit létat.Současně však škola plní 
celou řadu dalších úkolů, které mají 
těmto mláďatům napomoci začlenit se 
do lidského kolektivu, k touze přispět 
svou tvořivou činností k jeho životu, 
k umění orientovat se v dnešním světě 
tak, aby každé z nich našlo tu správnou 
svoji cestu životem.

Ale nejen chlebem živ je člověk 
a nejen učením žije dnešní škola. 
Multikulturní výchova, která rozvíjí 
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu 
na jejich kulturní cítění, náboženské 
a zájmové vazby nebo generační přísluš-
nost ,lidská solidarita a osobní přispění  
každého z nás ,pocit sounáležitosti  se 
životem obce a našeho domova – to je 
široké pole možností, kde se mohou 

uplatnit všechny děti, kde se rozvíjí 
jejich talent, kde poznávají a zažívají 
radost z úspěchu.

Celý školní rok se snažíme žákům 
zprostředkovat poznání umělecké tvor-
by.Ať už to bylo vystoupení kouzelníka 
hned v měsíci září nebo nedávný kul-
turní program, ve kterém se děti sezna-
movaly se starými hudebními nástroji . 
Vždy je program koncipován tak, aby 
se do něj osobně zapojily i děti. Ještě nás 
čeká návštěva Slováckého divadla a jeho 
představení pro děti.Tentokrát to bude 
s plnou parádou. Po skončení budeme 
mít možnost poznat zákulisí divadla 
a vytvořit si tak konkrétní představu 
o jeho tvorbě.

Ostatně divadlo je velmi oblíbe-
nou činností samotných dětí. „Mach 
a Šebestová v zoo“,tak se jmenuje naše 
hra, kterou jsme předvedli v premiéře 
při zápisu nových prvňáčků, ale kte-
rou budeme ještě reprizovat při besíd-
ce s důchodci i v našem přání ke Dnu 

matek.Již téměř pravidelná účast dětí 
v soutěži „Píšu povídky a básně“, kterou 
pořádá okresní knihovna BB , v nepo-
slední řadě i soutěž České pošty , kde 
děti psaly dopis samy sobě za deset let,

naše kulturní vystoupení při rozží-
hání vánočního stromu v obci a zajiš-
tění kulturního vystoupení na besídce 
s důchodci, při dnu matek i při setkání 
s padesátníky, která nás teprve čekají, 
to vše vede k rozvoji jejich  tvůrčího 
potenciálu , k možnosti projevit své 
niterné myšlenky a pocity , k projevení 
vlastní osobnosti.

A snad jako třešničku  na dortu  uvá-
dím i  naše zapojení v charitativní akci 
„Život dětem“ , směřované pro podporu 
postižených a opuštěných dětí ,s naším 
přispěním 2 100 Kč , které dokazuje, že 
osud druhých nám není lhostejný ,  a že 
ty dnešní děti nejsou špatné. Jsou tako-
vé, jaké byly i před padesáti lety. Jsou 
možná jen trochu jiné.

Noví prvňáci již vystartovali
Vstup do školy je pro dítě zcela 

mimořádná událost. Z malého dítěte, 
které se ještě včera drželo máminy suk-
ně se stává školák, před kterým s ote-
vírá nový svět.Svět plný dobrodružství 
a radosti z poznání . Cesta k novému 
vědění pak představuje spoustu povin-
ností a dovedností.Jak jsou děti na 
tento nový život připraveny zjišťujeme 
každoročně při zápisu do 1.třídy.Letos 
se zápis konal 9.února a dostavilo se 
k němu 17 dětí, 9 kluků a 8 děvčat.

Celá škola se vždy na tento oka-
mžik připravuje s velkým předstihem. 
Páťáci nacvičují divadlo, které pro děti 
a jejich rodiče hrají v samotném zaháje-
ní zápisu.To letošní se jmenovalo Mach 
a Šebestová na návštěvě v zoo.A tento 
motiv pak prolínal veškeré úkoly, kte-
ré pro děti připravil kolektiv pedagogů 
naší školy. V jednotlivých třídách u tuč-
ňáků, u opic a u šelem jsme zjišťovaly 
zda jsou děti dostatečně zralé pro to, 
aby mohly 1.září 2010 začít.Za jejich 

výsledky je zvířátka odměnila omalo-
vánkami, nafukovacím míčem a slad-
kostmi.

Zjistit, zda dítě do školy již patří, 
je velmi odpovědná práce. Jeho školní 
zralost se dá přirovnat ke svetru s knof-
líky. Jestliže začneme zapínat o jednu 
dírku níž, kousek svetru zůstane naho-
ře i dole.Svetr musí být zapnut správně, 
a tak je to i s nástupem do školy. Před-
časný nástup je pro dítě stresující , ale 
také odklad školní docházky, pokud 
není potřebný, dítě znevýhodňuje. 
V souvislosti se školní docházkou došlo 
i ke změně legislativní.Pro informova-
nost všech uvádím její rozhodující části.

§36 Školského zákona uvádí :
Povinná školní docházka začíná 

počátkem školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není povolen 
odklad. 

A zde je ta novinka : 
Dítě, které dosáhne 6.roku v době 

září –konec roku může být přijato 
k povinné školní docházce, pokud 
bude rozhodnutí rodičů podloženo 
i doporučením školního poradenského 
zařízení – to je PPP. Dítě, které dosáhne 
6.roku až v měsíci lednu-červnu, může 
být rovněž přijato k povinné školní 
docházce, ale zde je potřeba již doporu-
čující vyjádření PPP a odborného léka-
ře- v praxi nejčastěji pediatra. Laicky 
řečeno : nastoupit může i pětileté dítě, 
pokud se k tomu vyjádří kladně i další 
odborníci.

Malá legislativní úprava je i při 
žádosti o odklad školní docházky, kde 
stačí vyjádření jednoho odborníka 
– PPP nebo odborného lékaře.

Naše nová první třída pro školní 
rok 2010-2011  bude mít 16 žáků.S vel-
kými nadějemi je očekáváme. Tak děti, 
prvního září na start a šťastný vítr na 
cestu.

 ředitelka školy 
Mgr.Zdena Hoferková
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Knihovna
V knihovně došlo v polovině roku 

2009 k výměně knihovnice. Místo po 
paní Martině Knotové přebrala paní 
Lenka Kopčilová. 

Od 1. 7., kdy došlo k této změ-
ně navštívilo do konce roku 2009 
knihovnu celkem 179 čtenářů, kteří si 
přišli půjčit celkem 534 knih. Dalších 
návštěvníků jež navštívili knihovnu 
za účelem využití PC a internetu ať 
už kvůli různým referátům, získání 
informací či jen si tak zahrát, bylo 
celkem 250. Největší zájem zejména 
návštěvnic je o romány a to současné 
nebo historické od autorek Javořic-
ké, Pittnerové, Lanczové, Woodové, 
Fieldingové, Pleady, Vavřincové. Ze 
strany návštěvníků je zájem hlav-

ně o literaturu naučnou, válečnou či 
dobrodružnou. Mládež zajímají pře-
devším  dívčí romány od Březinové, 
Svobodové, Řeháčkové, Wilsonové, 
ale také dobrodružné od Th omase 
Breziny. 

Byly také zakoupeny nové kni-
hy z řad krásné beletrie pro dospělé 
i pro děti. Prostřednictvím Knihovny  
BB Buchlovana je pravidelně obmě-
ňován tzv. „výměnný fond“, který je 
knihovně zapůjčen na dobu určitou 
a poté je fond zase obměněn jinými 
knihami. V případě, že zde návštěv-
níci nenaleznou potřebnou knihu, je 
možno tuto knihu rezervovat a zapůj-
čit z hlavní knihovny BB Buchlovana 
v Uherském Hradišti.

Do knihovny byli zakoupeny 
a dovezeny zbývající nové regály 
a skříňka. Pro děti je zde také zřízen 
„mini“ koutek, kde si můžou hrát 
a malovat, zatímco rodiče si v klidu 
mohou vybrat knihy.  Byly zříze-
ny také vlastní nové webové stránky 
– http://www.knihovnamistrice.webk.cz, 
kde lze najít vše potřebné. Stránky se 
již připravují.

S blížícím se jarem, již nebude 
tolik času na čtení, přesto věřím, že 
si čtenáři najdou chvilku a zamíří do 
knihovny pro nějakou hezkou kni-
hu. Těším se nejen na stálé čtenáře 
a návštěvníky, ale i na ty nové, kteří 
do knihovny zavítají.

-LK-, vedoucí knihovny

Pozvánka na

Besedu s d chodci,

která se uskute ní v ned li 16. kv tna 2010
ve 13 hodin v pohostinství u Knot .

Program:

tane ní vystoupení d tí z Mate ské a Základní školy Mist ice
hudební vystoupení skupiny MADET

Srde n zvou zastupitelé
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Myslivci
Myslivecké sdružení KOPEC 

Mistřice má pronajatou honitbu od  
Honebního společenstva Mistřice, 
kde na ploše 826 ha vykonává prá-
vo myslivosti. V současné době má 
19  členů a 2 adepty. Kurz myslivosti  
navštěvují 3 členové, kteří vykonávají 
praxi v našem mysliveckém sdružení.

Myslivecké sdružení KOPEC 
se může pochlubit v rámci okresu 
Uh. Hradiště dobrými výsledky 
v odlovu drobné a spárkaté zvěře, kde 
z 94 sdružení se v hodnocení pohy-
buje kolem 10 místa na čemž má 
zásluhu převážná část členů našeho 
mysliveckého sdružení, zejména při 
plnění brigádnické činnosti a to jak 
při  zajišťování jadrného krmiva tak 
i objemného krmiva zejména pícnin. 
Zde bych chtěl vyzvednout velmi 
dobrou spolupráci s vedením AGRI 
- M Mistřice, která nám poskytuje  
odpadní obiloviny pro zvěř a za tuto 
pomoc je naše myslivecké sdružení 
nápomocno při brigádnické pomoci 
v areálu AGRI - M Mistřice.

Chtěl bych Vás dále informovat,  
že i přes nepřízeň počasí, kterou nám 
letošní zima uštědřila to na iniciativě 
převážné většiny členů nic nezměnilo 
a tito se ve zvýšeném úsilí podíleli na 
krmení zvěře, tudíž úhyn zvěře nebyl 
tak velký. zvěře. Ale jarní měsíce nám  

ještě ukážou, jak to ve skutečnosti  
bude, kdy zejména spárkatá zvěř pře-
chází na zelenou potravu a v tomto 
období dochází k největším úhynům. 

Naši členové navezli do zásypů 
a krmelců velké množství  jadrné-
ho tak i objemného krmiva zejména 
sena. V části Háje a v lese Zadní pla-
ce jsme  obseli dvě políčka kukuřicí, 
kterou jsme nechali pro zvěř přes 
zimu, kde  bylo vidět, že se zde sou-
střeďuje velké množství drobné zvěře. 
I v letošním roce budeme políčka 
osévat a ponechávat zvěři pro zimní 
období.

V našem mysliveckém sdružení 
se již více jak 7 let vypouští do naší 
honitby každoročně 30 až 50 korop-
tví. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o velmi náročnou fi nanční záležitost, 
která je dotována Ministerstvem 
zemědělství ČR, je i spojena s nároč-
nou administrativou, kterou vyřizuje 
ing. Hráček Ladislav. Dotace na 
koroptve  v posledních dvou letech 
z Ministerstva zemědělství byla sníže-
na přesto naše myslivecké sdružení 
neupustilo od vypouštění tohoto 
ohroženého druhu a dotuje ji z vlast-
ních prostředků. I přes zimu, která 
v letošním roce byla jsou vidět v naší 
honitbě velmi pěkné stavy  koroptví. 
S tímto programem   chceme  i nadá-

le pokračovat , aby byla koroptev  
zachována v naší honitbě i pro příští 
generace. 

Dále bych Vás chtěl informovat, že 
naše sdružení se ve velké míře věnuje 
areálu Bažantnice  v Súhradech, který 
máme pronajatý od Obecního úřadu 
Mistřice, kde provádíme většinu další  
brigádnické činnosti. Zde provádí-
me obnovu a výsadbu jak ovocných  
stromů tak jeřabin. Soustřeďujeme 
se zejména na staré odrůdy jablo-
ní a  hrušní. Chtěl bych vyzvednout 
zejména velmi dobrou spolupráci 
s Obecním úřadem Mistřice, který 
nám každoročně poskytuje fi nanční  
pomoc při zakoupení stromků a tím-
to jim poděkovat za tuto spolupráci. 
Chtěl bych Vás rovněž informovat, 
že  veškeré náklady na údržbu are-
álu Bažantnice zajišťuje myslivecké 
sdružení MS KOPEC Mistřice. V sou-
časné době provádíme kácení starých 
ovocných stromů a výsadbu nových  
stromů. Připravuje terénní úpravu 
v horní části Bažantnice a věříme, 
že nám zde nebudou občané vozit  
odpadky jak je tomu zde doposud.  

Myslivecké  sdružení KOPEC Mis-
třice se bude i nadále věnovat zlepšo-
vání životního prostředí v rámci obce 
Mistřice a jeho obolí. 

Hráček Ladislav st.

Hasiči nezahálí, i když venku mrzne
Jako každý rok se i v letošním roce 

sbor dobrovolných hasičů sešel v led-
nu na výroční valné hromadě, aby 
zhodnotil svou činnost v uplynulém 
roce a určil cíle pro rok letošní. 

Loňský rok byl velmi náročný 
i přesto, že se v katastru naší obce 
udál jen jeden požár. Šest členů zása-
hové jednotky absolvovalo školení na 
obsluhu motorových pil, pro případ 
živelných pohrom. Naše zásahová 
jednotka byla zařazena do systé-
mu civilní ochrany Zlínského kraje 
k čemuž bylo zapotřebí taktéž další 
školení. Loňský rok se nesl ve zname-

ní oslav 110. Výročí založení našeho 
hasičského sboru. Členové sboru se 
podíleli na přípravě techniky, prostor 
hasičské zbrojnice a především poté 
na organizaci samotných oslav, které 
se konaly 7. Června. Další akcí pořá-
danou naším sborem byl již 20. Roč-
ník soutěže o putovní pohár starosty 
obce Mistřice, na kterou se sjelo 24 
družstev mužů a 7 družstev žen. Mezi 
muži si vítězství vybojovalo družstvo 
Vrbětic, když domácí družstvo obsa-
dilo 6. příčku. V kategorii žen si vítěz-
ství zajistilo družstvo Velkého Oře-
chova a domácí družstvo obsadilo 

5. příčku. Soutěžní družstva se zapo-
jila i do seriálu soutěží v požárním 
útoku „Velké ceny okresního sdružení 
hasičů Uherské Hradiště“. Družstvo 
mužů obsadilo v celkovém hodnoce-
ní 3. místo a družstvo žen 5. Příčku. 
Mladí hasiči se zapojily do celoroční 
hry PLAMEN a do velké ceny mla-
dých hasičů. Vzhledem k mladému 
věku členů družstva, spíše jen sbírali 
zkušenosti v kategorii starších žáků.   

Jedním z hlavních úkolů výroč-
ní valné hromady byla volba výbo-
ru sboru na volební období 2010 
– 2015. Po navržení nových členů a 
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bez připomínek v diskuzi k daným 
návrhům byl nový výbor sboru 
schválen v následujícím složení: sta-
rosta sboru Martin Schön, velitel sboru 
a I. náměstek a velitel sboru František 
Abrhám, II. náměstek Magdálek Zby-
něk a členové výboru Eliška Abrahá-
mová, Martin Polášek, Tomáš Mag-
dálek, Milan Hučík, Ing. Pavel Medek 
a Jan Boček starší. Do kontrolní 
a revizní rady byly zvoleni: Oldřich 
Abrahám, František Vycudilík a Alois 
Malina. Na tyto členy se mohou naši 
spoluobčané obracet s otázkami týka-
jící se požární ochrany. Pokud bude 
v našich silách vyjdeme vstříc a pora-
díme nebo pomůžeme. Výbor se schá-

zí pravidelně jednou za dva týdny.
V letošním roce náš sbor uspo-

řádá již 21. ročník pohárové soutěže 
v požárním útoku, který se bude konat 
20. Června. Sbor bude taktéž žádat 
o pořadatelství soutěže „O putov-
ní pohár hejtmana Zlínského kraje“, 
které se zúčastňují nejlepší družstva 
kraje v požárním útoku. Počátkem 
jara by se měl uskutečnit sběr sta-
rého železa. V brzké době by se měl 
uskutečnit den otevřených dveří pro 
základní školu a mateřskou školu 
s účelem přilákání nových členů do 
řad mladých hasičů. Mladí hasiči se 
již zapojili do celoroční hry PLAMEN 
a rádi by mezi sebe přivítali nové čle-

ny ve věku od 6 do 14 let. Mladí hasi-
či se v současnosti schází v hasičské 
zbrojnici většinou ve čtvrtek od 16 
hodin. Mimo pravidelné údržby tech-
niky by mělo dojít k doplnění výstroje 
a výzbroje zásahové jednotky. Členové 
zásahové jednotky si svoji odbornost 
zlepšují na hasičském záchranném 
sboru v Uherském Hradišti nebo při 
námětových a tematických cvičeních. 
Soutěžní kolektivy se tradičně zapojí 
do seriálu soutěží v požárním útoku.  

Závěrem mi nezbývá než si jen 
přát, aby nám činnost našeho sboru 
vzkvétala a do prací se zapojovalo co 
nejvíce členů z našich řad.    

Zveme všechny ob any

na tradi ní

stav ní máje,

které se uskute ní v sobotu 1. kv tna 2010

na návsi.

Sraz krojovaných ve 13 hodin v pohostinství u Knot

a odchod pro vršek.

Ve er v pohostinství u Knot se bude konat májová zábava.

Za átek ve 20 hodin, p ipravena je bohatá tombola.

Srde n zve stavící mládež
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Vážení přátelé a občané obce Mistřice:
Dovolte nám, abychom se vám 

připomněli jako Český zahrádkářský 
svaz v Mistřických novinách vydáva-
ných Obecním úřadem v Mistřicích.

Poměrně tuhá a dlouhá zima nám 
pomalu končí, máme tu zase jaro, pří-
chod sluníčka a nové naděje v našich 
lidských životech a srdcích, spojenou 
s příjemnou prací na našich zahrád-
kách.

Příjemná práce spočívá v neod-
myslitelné přípravě s činností na 
našich zahrádkách.            

Nyní pár slov k jarnímu ošetření:
-provést základní jarní ošetření veš-
kerých ovocných stromů a bobulo-
vin, proti přezimujícím škůdcům 
postřikem na bázi Oleoekolu./konec 
března-začátek dubna/. Další vhodné 
ošetření je na bázi mědi - měďnatým 
postřikem proti houbovým chorobám 
a plísním zn. Kuprikol, Šampion. 
/ v období myšího ouška/.

Řez ovocných dřevin a bobulovin:
-bobuloviny: je možno řezat/střihat/ 

od ledna do konce března a odstra-
nit vždy ¼ letorostů, čímž docílíme 
obnovení celé korunky během 4 let.
-jádroviny: – v měsíci březnu a dub-
nu/podle počasí/provádí se odstraňo-
vání uschlých a nevhodných silněj-
ších větví a to vždy celých z důvodu 
prosvětlení a ozdravení koruny. 
Pokud bychom postupovali jinak 
tj.zakracováním letorostů v jakékoliv 
délce, vznikne nám zahuštění koruny 
stromu v podobě metlovitosti.
Do koruny jádrovin je možno zasa-
hovat průběžně v případě většího 
nárustu letorostů obzvláště vlků bez 
omezení až do poloviny měsíce srp-
na.
-peckoviny: střiháme, nebo prořezá-
váme odstraněním suchých a nevhod-
ných větví/zahušťujících korunu/ a to 
v období květu, nebo těsně před kvě-
tem.
Výjimkou jsou broskve a nektarinky, 
kde se řez provádí,taky těsně před 
květem, podobnou technikou jako 
u vinohradu, kde se zakracují mla-
dé jednoleté letorosty a nevhodné se 

celé odstraňují a tímto se prosvětluje  
střed koruny. 

Poděkování:

Český zahrádkářský svaz v Mis-
třicích chce touto cestou poděkovat 
Obecnímu úřadu a celému zastu-
pitelstvu za kladné vyřízení dlouho 
trvajícího nedořešeného fi nanční-
mu problému při předávání budovy 
v Javorovci.

Český zahrádkářský svaz Mistřice 
by rád uvítal mezi své členy další nové 
zájemce jak z Javorovce,tak i z Mis-
třic. Tímto se obracíme jak k ženám, 
tak i k  mládeží.

Závěrem, bychom chtěli popřát 
všem zahrádkářům a spoluobčanům, 
bohatou úrodu na jejich zahrádkách 
s minimem škůdců a chorob.

V Mistřicích dne 10.3.2010 
– V.Knap a Fr.Mikel

Evidence obyvatel k 31. 12.2009
Svatby

1. Miroslav Mikoška -  Zuzana Miosgová
2. Vendula Navrátilová - Kromek
3. Kristýna Vašková - Huňka
4. Miroslav Janíček -  Květoslava Švábenská
5. Jana Vostarková - Antonín Jarmar
6. Michaela Freundová  - Jiří Vavřínek

Narození
1. Tereza Omelková
2. Amália Julia Vlachynská
3. Adéla Medková
4. Radek Pavelka
5. Kryštof Kasala
6. Adéla Štěrbová
7. Rostislav Tománek
8. Jiří Boček
9. Filip Kašný
10. Jan Posolda
11. Martin Žák
12. Eliška Lapčíková
13. Filip Mereďa
14. Adéla Kaňovská
15. Nicol Zámečníková
16. Vanesa Vosmanská
17. Filip Hyka
18. Martin Stašek

Úmrtí
1. Pavel Koumar
2. Viktorie Žišková
3. Antonie Stašová
4. Antonín Bilavčík
5. Alois Petřík
6. Vít Magdálek
7. Marie Švehlová
8. Anna Močičková
9. Jaroslav Ondrůšek
10. Jarmila Sedlářová
11. Božena Sládková
12. Antonín Belant
13. Anežka Tomková
14. Ludmila Huňková
15. Marie Abrhámová
16. Vlastimil Sklenář
17. Marie Lysoňková
18. Josef Švec

Přihlášeni: 14
Odhlášeni: 12    
Rozvody:     2              
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