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Slavnosti vína
Druhou sobotu v měsíci září se naše 

obec účastnila jako každým rokem Slo-
váckých slavností vína a otevřených 
památek. Tato nádherná akce v letošním 
roce dala vzniknou rekordu v největ-
ší  účasti krojovaných, a to 4 153 osob. 
Přesto, že nám počasí moc nepřálo, sice 
nepršelo, ale bylo velmi chladno to byl 
zážitek nepopsatelný. Průvod krojo-
vaných začal z Mařatských vinohradů 
a pokračoval po hlavní silnici až na 
Masarykovo náměstí. 

Naše stanoviště bylo jako každým 
rokem ve Smetanových sadech.

V letošním roce naše obec získala 
ocenění Vinařská obec roku.



strana 2 Číslo 3/2008

Mistřické noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rok se sešel s rokem a už tu máme 

zase dobu adventní. Je až s podivem 
jak ten čas letí. Ještě nedávno jsme měli 
prázdniny a už budeme balit dárečky 
a strojit vánoční stromečky.

Ale teď zpátky k prázdninám, 
kdy jsme začali s rozsáhlou opravou 
naší mateřinky. Dotaci, která nám 
byla schválena SFŽP jsme použili na 
zateplení zdiva, stropu, výměnu oken, 
rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. 

V současné době probíhají pří-
pravné práce na projekt kanalizace 
v Javorovci, kterou bychom chtěli 
vybudovat v roce 2010. Také pracuje-
me na projektu multifunkčních hřišť, 
která budou umístěna jak v Mistřicích 

tak i v Javorovci s jejichž realizací počí-
táme v příštím roce a v roce 2010. 

Při pochůzce obcí a na žádosti 
občanů máme zmapovány lokality, ve 
kterých bude muset dojít k vybudová-
ní horských vpustí, abychom zabránili 
při velkých deštích škodám na majet-
cích.

Rovněž bych Vám chtěl připo-
menout, že zimní údržbu nám bude 
provádět AGRI – M Mistřice, a proto 
apeluji na to, abyste Vaše  automobily 
nenechávaly u chodníků a na místních 
komunikacích, kde by bránily průjez-
du traktorů s radlicí. Tam, kde tyto 
auta budou i nadále nebude provedena 
zimní údržba a záleží jen na Vás jak se 
s těmito sousedy dohodnete.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podílejí na chodu obce, při organi-
zování kulturních akcí ať v obci samé 
nebo i mimo ni.

Přeji Vám krásné a spokojené svát-
ky vánoční a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Evidence obyvatel k 20. 10. 2008
Svatby
1. Jana Večeřová  - Přemysl Duda
2. Jitka Hanáčková  - Petr Sládek
3. Simona Voldřichová -         Prajka
4. Lukáš Grygar  -
5. Kateřina Vaňková -         Sládek

Narození
1. Barbora Palčíková
2. Jakub Schon
3. Barbora Vosmanská
4. Simona Gregoříková
5. Viktorie Marie Kromková
6. Dan Žůrek
7. Nikola Kurková
8. Klára Stehlíková
9. Matyáš Ondroušek

Úmrtí
1. Libuše Esenderová
2. Marie Kromsiánová
3. Antonín Maňásek
4. Anna Medková
5. Věra Sedlářová
6. Ludmila Slováčková
7. Věra Janků
8. Vladimír Švec
9. Ludmila Kopčilová

Přihlášeni: 12                       Odhlášeni: 16                      Rozvody: 4

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří parkují na hlavní nebo místní komunikaci,
že tyto nebudou v zimním období udržovány,

z důvodu neprůjezdnosti zimní techniky a poškození vozidel.
Ve vlastním zájmu parkujte vozidla na parkovištích a svých vjezdech.

!!! Upozornění pro občany !!!
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N Á V R H      R O Z P O Č  T  U 
Obecního úřadu Mistřice

na rok 2009

Příjmy
Třída 1  Daňové příjmy  8 162 000
Třída 2  Nedaňové příjmy     810 000
Třída 4  Dotace SR     190 000
Příjmy celkem   9 162 000

Splátky úvěru 4 x 123 000     492 000
Splátka SFRB      260 000
  752 000
Příjmy – splátky = výdaje 9 162 – 752 = 8 410 tis. 8 410 000

Výdaje
23130 1014 Deratizace         8 000
23130 2212  Silnice     708 000
23130 2221  Dopravní obslužnost       58 000
23130 2321  Kanalizace     900 000 
23130 3314 Knihovna       60 000
23130 3322 Kaple       30 000
23130 3341 Místní rozhlas       15 000
23130 3349 Místní noviny       20 000
23130 3399 Sbor pro občanské záležitosti       25 000

Výdaje
23130 3419 Tělovýchova       80 000
23630 3611 Úroky SFRB obec       66 000
23130 3631 Veřejné osvětlení     300 000
23130 3635 Územní plán     150 000
23130 3639 Technická správa     800 000
23130 3721 Odstraňování nebez.odpad        40 000 
 3722 Odstraňování kom. odpad     550 000
 3723  Odstraňování tříděný odpad     120 000
23130 3745 Péče o veřejné prostranství     100 000
23130 5512 Sbor dobrovolných hasičů       60 000
23130 6112 Obecní zastupitelstvo     850 000 
23130 6171 Správa obce  2 300 000
23130 6171
23130 6399 Platba daně za obec     100 000
23130 6409 Členský příspěvek regionu       10 000
23130 3111 Mateřská škola     500 000
23130 3113 Základní škola     360 000
  Dojíždějící žáci     200 000
Výdaje celkem  8 410 000
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Sraz rodáků a rovníků - padesátníků
V tomto roce oslavili naši padesátníci 

z ročníku 1958 půl stolení svého života. 
Toto významné životní jubileum oslavi-
li rodáci z Mistřic již tradičně bohatým 
celodenním společným programem.

Setkání padesátníků začalo mší sva-
tou v mistřické kapli, kterou sloužil kap-
lan bílovické farnosti Jan Bleša. Po mši 
svaté se všichni účastníci tohoto setkání 
sešli na slavnostním obědě v pohostin-
ství U Knotů. 

Dalším bodem programu bylo 
pozvání starostou obce všech zúčast-

něných na Obecní úřad, kde Sbor pro 
občanské záležitosti připravil slavnost-
ní přijetí s kulturním programem. Poté 
byla uctěna památka padlých z první 
a druhé světové války položením kytice 
u pomníku na návsi. Rovněž jubilanti 
zavzpomínali i na spolužáky pana Josefa 
Janču a pana Zdenka Poláška, kteří se již 
této oslavy nedožili, položením kytice na 
jejich hrob.

Léta strávená ve školních lavicích 
si padesátníci připomněli návštěvou 
základní školy, kterou pro ně připra-

vila paní ředitelka Zdenka Hoferko-
vá. Při této příležitosti vystoupily i děti 
ze základní školy s hudebním pás-
mem.Večerní program v pohostinství 
U Knotů vyvrcholil pro oslavence taneč-
ní zábavou se skupinou MADISON, kte-
rá v Mistřicích vystoupila po dlouhých 
třiceti letech. Tato skupina zahrála hity, 
které oživily vzpomínky na mládí. 

Našim jubilantům se společné setká-
ní velmi líbilo a chtěli by tímto poděko-
vat všem, kteří se na programu setkání 
padesátníků podíleli.

Jmenovitě  tedy 
Obecnímu úřadu 
v Mistřicích, Sboru pro 
občanské záležitosti, 
ředitelce základní školy 
paní Hoferkové a paní 
Knotové, která při-
pravila velmi chutnou 
a bohatou tabuli.

Děkujeme a za pade-
sát let na shledanou!

Bičanová Dana ( roz. Tichoňová)
Dvořáček Josef
Elfmark František
† Erbanová Ilona (roz. Blahová) 
Foltýnková Zdeňka (roz. Žižková)
Grygarová Miroslava (roz. Vavřiníková) 
Janás Pavel
† Janča Josef
Jánoš Josef
Junaštíková Marie (roz. Polášková)
Mašláň Zdeněk
Medek Zdenek

Miklová Irena
Míková Marie (roz. Vašíčková)
Milková Jarmila ( roz. Skříčková)
Osoha Josef
Polášek František
† Polášek Zdenek 
Rachůnková Milada (roz. Osohová)
Sedláček Vladimír
Sedlář Antonín
Sekanina Jan
Šimčíková Eva
Šimek Josef

Špaček Josef
Šupka Josef
Šuranský Miroslav
Třísková Irena
Vaňková Ludmila (roz. Maňásková)
Vardan Jaroslav
Vítková Libuše (roz. Vyorálková)
Vlachynský Miroslav
Vycudilík František
Zajícová Ludmila (roz. Mikulková)
Žáková Věra (roz. Jánošová)
Žižka Lubomír
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Hasiči
Soutěžní kolektiv mužů SDH Mis-

třice začal závodní sezonu 2008 opět 
v novém složení, když z různých důvodů 
z loňského ,,B“ družstva začali tři klu-
ci závodit za ,,A“team. Proto se soutěžní 
družstvo potýkalo díky novému složení 
s nesehraností a nevyběhaností. Přes stále 
silnější konkurenci ostatních družstev, se 
kterými se na soutěžích potkali a změřili 
síly, nepropadli. Vezmeme-li v úvahu již 
zastaralejší požární stříkačku a již zmíně-
nou novou skladbu družstva, tak 3. místo 
v celkovém hodnoceni VC OSH Uherské 
Hradiště nebylo zas tak špatným výsled-
kem, přestože cíle byly mnohem vyšší. 
Dále se družstvo dobře prezentovalo na 

závodech mimo okres, kde se dokázalo 
párkrát umístnit na předních místech. 
Za zmínku určitě stojí 1.místo na soutěži 
v Hodějicích (okres Vyškov), odkud si 
závodníci přivezli krásný putovní pohár. 
Dále  v nabité Zlínské lize vybojovali na 
závodech v Šarovech 4. místo, v Lukově, 
5. místo z druhým nejlepším časem sezo-
ny a opět 5.místo si dovezli ze závodu ve 
Vrběticích. Na soutěži o Putovní pohár 
hejtmana Zlínského kraje se muži mezi 
17 družstvy umístili na 7. pozici. Na repub-
likové soutěži konané v Kněžpoli o Pohár 
starosty Sdružení hasičů ČMS obsadili 
8.místo. Závěr sezony se kolektivu celkem 
vyvedl díky nočním soutěžím, a to ve Vrbě-

ticích, kde družstvo obsadilo 2.-3. místo 
(pro shodu výsledného času u 2 družstev), 
v Uherském Brodě na soutěži o Pohár 
ředitelky HZS Zlínského kraje 3.místo a ve 
Véskách 5.místo. Závěrem bych podotkl, 
že někteří soutěžící jsou ještě studenti,  pro 
něž není lehké ani příjemné, stejně tak jako 
pro zbytek družstva, že si musí dopravu 
a náklady na soutěže mimo okres a potřeb-
né vybavení hradit z vlastních peněz.

Soutěžní kolektiv by chtěl poděkovat 
za podporu obecnímu úřadu v Mistři-
cích a všem sponzorům a lidem, kteří 
jakkoliv vypomohli. Zároveň by chtěl 
požádat o podporu i do dalších let.

PK

Zásahová jednotka
Závěr roku nás obyčejně vybízí 

k tomu, abychom se podívali zpátky, co 
jsme udělali či nikoliv. Jak již sám titulek 
naznačuje, jedná se o lidi, kteří se roz-
hodli dobrovolně pomáhat. Abychom 
mohli efektivně pomoci, je třeba mnoha 
hodin teoretického školení, které se dále 
prověřuje při taktických cvičení. Práce 
hasiče nikdy není stejná a tak tu víc než 
jinde platí ono „těžce na cvičišti, lehce na 
bojišti“. Letošní rok by se dal charakteri-
zovat jako klidný, protože jednotka zasa-

hovala u jednoho požáru v přírodním 
prostředí, další asistence byla při požáru 
zemědělského stoje. Dále to byl úklid po 
větrné smršti a přívalovém dešti. Něko-
lik zásahů se týkalo odchytu rojů včel 
a likvidace divoce žijících včel. Často sly-
šíte v médiích, že hasiči na tyto události 
nebudou vyjíždět, ale protože situace co 
se týká nemocí u včel (mor včelího plo-
du, varoáza) díky dovozům není nijak 
dobrá, včasný odchyt ušetří mnohasetti-
sícové náklady, které by se musely vyna-

ložit na případné léčení. Potom už jsou 
tu jen drobné práce pro naši vesnici. 

V době, kdy není peněz na zbyt, chce-
me poděkovat Zlínskému kraji za dotaci 
90 tisíc Kč na dovybavení naší jednotky. 
Ten samý dík si za fi nanční podporu 
zaslouží i naše obec jako zřizovatel. 

Třívrstvý zásahový oděv, dále rukavi-
ce, boty a přilba ochrání ty, kteří se snaží 
ochraňovat Vaše životy i Váš majetek 
v případě ohrožení.

fa

Knihovna
V letošním roce knihovna prošla 

malými stavebními úpravami. V rámci 
rekonstrukce budovy Mateřské školy 
bylo v knihovně provedeno zateplení 
podlahy, pokládka nové dlažby, nový 
sádrokartonový strop a vymalováno. 
A k novým regálům a stolům, které 
byly zakoupeny již v dubnu, přibyly 
nyní i nové židličky. Knihovna byla 
právě kvůli stavebním úpravám delší 
dobu uzavřena, ale v týdnu od. 1. pro-
since již bude sloužit široké veřejnosti. 
Do uzavření knihovny tj. do měsíce 
srpna navštívilo knihovnu 161 lidí, 
kteří jsi přišli půčit celkem 525 knih. 
Další navštěvníci pro které je také 
knihovna k dispozici jsou lidé, kteří 
přišli za účelem naučit se ovládat počí-

tač, nebo si najít na internetu nějakou 
zajímavost či referát, nebo jenom tak si 
zahrát nějakou tu hru. Těchto návštěv-
níků bylo 120. Dále k počítačovému 
centru Mistřic patří i učebna v budo-
vě Základní školy, kde probíhá výuka 
kroužků počítačové dovednosti, které 
v letošním školním roce 2008/2009 
navštěvuje 45 dětí týdně. Doufejme 
že i v této moderní době, kdy se bez 
počítačové techniky téměř neobejde-
me, nezapomeneme že čtení je základ 
vzdělanosti a proto si přijďte půjčit 
nějakou tu knihu, která Vám může 
dělat společnost v blížících se vánoč-
ních svátcích. S přáním brzkého setká-
ní a hezkých vánočních svátků

MK, vedoucí knihovny.
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Těšíme se do nového
Plánovaná rekonstrukce mateřské 

školy v srpnu začala. Její rozsah byl 
tak velký, že bylo nutné zajistit provoz 
v náhradních prostorách. To si vyžáda-
lo redukci běžného režimu a chodu 
mateřské školy, takže první dny a měsí-
ce letošního školního roku 2008/2009 
výchovně vzdělávací činnost probíhala 
pod střechou obecního úřadu. Rodiče, 
kteří mohli od září zajistit dozor a stra-
vování, si nechali děti doma. I v těchto 
improvizovaných podmínkách dětem 
nabídnutý program, který ač byl vol-
nější, nepostrádal prvky směřující 
k přípravě do ZŠ. Tady chci ocenit pří-
stup všech zúčastněných : zaměstnan-
ců obecního úřadu a mateřské školy, 
rodičů i samotných dětí. Vstřícnost, 
pochopení, tolerance –  vlastnosti pro-
jevující se v každém dnu, který byl pro 
všechny někdy více, někdy méně ori-
ginální.  Při vycházkách jsme sledovali 
postup prací, zároveň také nepořádek, 
jehož odstranění jistě nebude pro jed-
ny ruce. To však ke každé rekonstrukci 
patří a představa činnosti v hezkém, 

prakticky novém prostředí, převažu-
je nad strastmi při prováděném úkli-
du. Však to znáte, když se těšíte do 
„nového“. Úklidové práce realizované 
průběžně, jen jak to šlo, umožňovaly 
postupně se vracet do prostorů mateř-
ské školy. První zahájila kuchyň. Ta 
prošla celkovou rekonstrukcí. Dali 
jsme do pořádku třídu v prvním pat-
ře a po šesti týdnech děti mohly opět 
usednout za  stolečky ve své třídě. Tak 
to šlo den za dnem. Na řadu přicházejí 
další místnosti a venkovní prostory, se 
kterými nám ochotně pomáhají i rodi-
če a pracovníci obecního úřadu.

Začíná listopadový týden posled-

ního podzimního měsíce a všech 
42 dětí, z toho 17 nejstarších předškolá-
ků nastupuje do mateřské školy. Zaha-
jujeme nový školní rok. Vůbec nevadí, 
že opožděně. Všechno doženeme. 

Teď už se můžeme těšit na váno-
ce. Školka ve žlutooranžovém kabátě 
se spoustou nových úprav uvnitř – to 
je přece velký dárek. Děkujeme. Pod 
školkovským stromečkem děti najdou 
hodnotné hračky. Za ty poděkujeme 
sponzorům (především z řad rodičů).

A ten váš stromeček, občané, nechť 
vyzařuje štěstí a pohodu.

Marcela Fusková
ředitelka MŠ Mistřice
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Škola v přírodě
Již před šesti lety jsme se s rodiči 

našich žáků dohodli na pořádání ško-
ly v přírodě. Uskutečňujeme ji každý 
druhý rok zpravidla koncem měsíce 
května nebo v červnu. Samotnému 
pořádání předchází spousta práce 
s výběrem místa, programovým 
i materiálním zabezpečením, také je 
třeba splnit velké množství úkolů, 
které ukládá legislativa pro pořádání 
škol v přírodě.

Konečně nastal měsíc červen a my 
– to je 60 dětí a 7 pedagogů odjíždíme. 
Do autobusu naskládáme tolik zava-
zadel, že to vypadá na aspoň měsíční 
a ne týdenní pobyt. Nutno je však říci, 
že společně s námi cestuje i spousta 
plyšových hraček, které se vezou děti 
s sebou. Poslední zamávání mamince 
a jedem.

Cesta je daleká – až v okrese Šum-
perk, kde v oblasti Hrubého Jeseníku 
leží hotel Václavov, náš nový domov 
na jeden týden. A hory nás vítají ne 
zrovna vlídně. Dává se do deště a tak 
první odpoledne uskutečňujeme prv-

ní velkou sportovní soutěž. Vše, co 
se koulí ne v přírodě, ale v jednom ze 
dvou velkých sálů, které máme k dis-
pozici pro náš program. Druhý den 
se probouzíme do nádherného poča-
sí, které pak trvá po celý týden. Celý 
program, který je zaměřen především 
na sportovní využití, hry, kulturní sou-
těže a vlastivědné poznávání naší krás-
né vlasti se nám daří uskutečnit beze 
zbytku. Jistě tomu napomohla spousta 
příznivých okolností. Překrásná, málo 
osídlená krajina plna lesů. Samostatný 
celý areál hotelu Václavov, s krytým 
bazénem, který můžeme využívat dle 
naší libosti, velkými venkovními hřiš-
ti na kopanou, plážový volejbal, mini 
golf, prostorem s kolotoči a posezením 
u táboráku, výborné ubytování, kde 
každý pokoj má vlastní koupelnu, vlíd-
né a vstřícné chování a jednání taměj-
ších pracovníků, dobré jídlo. A také 
to, že hotel má k dispozici autobus za 
přijatelnou fi nanční úhradu. Jeden den 
pak vyjíždíme na překrásný starý hrad 
Slovinec, který byl postavený v 17. sto-

letí jako pevnost proti Švédům.
Škole v přírodě říkáme ano z mno-

ha důvodů. Je to především a prvořadě 
aspekt zdravotní, kdy se děti dostáva-
jí do horské čisté krajiny. Pobyt naučí 
děti mnoha věcem. Mnohé z nich se 
po první vydávají z domova na více 
dnů. Bez rodičů a do cizího prostře-
dí. Musí žít celý týden s kolektivem 
a podřídit se mu, současně však plně 
uplatňují svou osobnost a přispívají 
tak k zdárnému průběhu školy. Musí 
se umět postarat sám o sebe, ale také 
pomoci druhým. Prohlubuje se vazba 
mezi pedagogy a dětmi. Děti se mno-
hému naučí a poznávají nová místa 
a nové lidi. Vznikají nová přátelství 
mezi dětmi samotnými. 

Plni nových dojmů, se zavazadly, 
do kterých přibyly diplomy a ceny za 
množství soutěží, se po pěti dnech vra-
címe domů, kde je nám stejně nejlépe. 
Už se ale těšíme na další školu v pří-
rodě.

Ředitelka základní školy
Mgr. Zdenka Hoferková

Vánoce
Spěcháme. Kolem nás spěchají 

i jiní. Symbolů vánoc každý den při-
bývá. Každý z nich zvlášť a všechny 
dohromady pomáhají vytvořit vánoč-
ní atmosféru. A již je tu období, kdy 
vánoční atmosféra začíná být zřetelná 
a nepochybná. Zase nám klepou na 
dveře. Jsou cítit ve vzduchu. 

VÁNOCE – máme je ze všech svát-

ků nejraději a spojujeme je s právě nar-
ozeným dítětem. Každý rok čekáme od 
tohoto dítka hojnost dárků pro všech-
ny. Protiklad obdarovat a být obdaro-
ván je paralelou protikladu milovat 
a být milován. Buď každý rád, kdo spě-
chá, ale neřítí se bezhlavě. Bezhlavý 
spěch zpravidla zahltí srdce. Vánoce 
by měly být především svátky klidu, 

míru, pokory a lásky. Období, kdy 
si uvědomujeme věčnou pomíjivost, 
ale také věčnou naději. Otevřeme svá 
srdce pro svou rodinu, blízké, ale i pro 
cizí, kteří naše slyšení potřebují. 

Hodně zdraví a splněných Vašich 
nadějí Vám, občané Mistřic, přeje

ředitelka Základní školy Mistřice 
Mgr. Zdenka Hoferková

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na

Tradiční rozsvícení vánočního stromu,
které se bude konat v neděli 7. prosince 2008 na návsi.

Předpokládaný začátek v 15.30 hodin.

Vystoupí věžní a fanfárový kvintet MINARET z Topolné a děti z Mistřic.
Nebudou chybět ani zabijačkové speciality.

Pozvánka
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Občanské sdružení sociálních a fi nančních poraden 
Jihomoravského kraje spolu s Krajskou radou 

Svazu důchodcu ČR informuje
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,

sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev:
 • na pojištění domácnosti
 • na pojištění nemovitosti
 • na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
 • na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny  nabízíme pomoc při sjednávání slev:
 • na elektrickou energii u vybraného dodavatele
 • na dodávku plynu u vybraného dodavatele
 • na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
 • na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 
 • na pojištění domácnosti a nemovitosti
 • na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů:
 • prevenci předlužení a exekucí
 • prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí

V případě zájmu vezměte s sebou:
 • průkazy ZTP, ZTP/P
 • roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO
 • fakturu za služby Vašeho mobilního operátora ( mobilní i pevné linky)
 • pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost
 • smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
 • smlouvy penzijního, úrazového , životního pojištění a stavebního spoření

BLIŽŠÍ INFORMACE
Kontaktní místo:  PALACKÉHO NÁM. 293, (naproti ČS. SPOŘ.), 1 patro,
   UHERSKÉ HRADIŠTĚ, tel.: 777 865 596, 774 209 085
Úřední den: čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

Obecní úřad Mistřice Vás srdečně zve na

2.  OBECNÍ PLES
v sobotu 24. ledna 2009

Začátek v 19.30 v pohostinství u Knotů, hraje skupina MADET
Vstupné 60,- Kč, připravena je bohatá tombola
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Myslivci v Mistřicích
Nastalo zimní období, do konce 

roku myslivci mimo základní povin-
nost starat se o přikrmování zvěře, 
pořádají společné hony, které jsou 
malou odměnou za celoroční práci 
a hlavně společenskou akcí a setkání 
s kamarády hosty z jiných sdružení. 
Mimo společné lovy se ještě do konce 
roku loví, mimo zvěř, která je povo-
lena lovit celoročně, zvěř holá srnčí, 
daněk, daněla a danče. V prosinci by 
měli shodit paroží už i mladí srnci, 
starší srnci již mají shozeno a začína 
se jím vyvíjet nové paroží, takže při 
vycházkách přírodou můžete sledo-
vat, že v tlupách zvěře srnčí se nachá-

zí srnci, kteří ještě mají staré paroží 
a srnci starší kteří už paroží nemají. 
U letošních srnečků už je vidět náznak 
parůžků, které jsou v líčí, ale jsou to 
zatím jen malé kužílky. Jak jsem již 
psal je zimní období, pro chladné 
počasí musí zvěř vydávat spoustu 
energie, rychleji zvěři ubývají tuko-
vé zásoby, které jsou zdrojem energie 
a nadměrné rušení zvěř vysiluje, pro-
to bych požádal občany, kteří chodí 
na vycházky do přírody, aby chodi-
li po lesních nebo polních cestách 
a i přesto, že mají poslušné psy, tyto 
psy vodili na vodítku. Stává se posled-
ní dobou pravidlem, že při pochůz-

kách honitbou nacházíme stržené 
kusy srnčí zvěře od psů, zvláště 
v části honitby zvaná jako „Háje“. 
Dále bych požádal občany, kteří 
vlastní terénní motorky a čtyřkolky, 
se kterýma se rádi projíždí, tak aby 
jezdili opravdu po polních cestách 
a ne po polích a žlebech, kde s radostí 
prohání zvěř, která před nimi ve stre-
su uniká. Tito lidé si asi neuvědomu-
jí, že porušují svým jednáním něko-
lik zákonů, dělají škody zemědělcům, 
soukromým vlastníkům půdy a taky 
na zvěři a přírodě.Vzhledem k blíží-
címu se konci roku 2008 si dovolím 
za členy MS Kopec Mistřice, popřát 

všem slušným 
n áv š t ě v n í k ů m 
přírody a fan-
dům myslivosti 
do Nového roku, 
mnoho štěstí, 
zdraví a osob-
ní spokojenosti. 
A proto, že víme, 
že myslivost, ze 
zákona určitým 
způsobem ome-
zuje občany, tak 
bych k přání do 
Nového roku při-
dal ještě mno-
ho pochopení 
a tolerance.

Myslivosti zdar!
RK

Kompletnost elektrozařízení
Jaký spotřebič můžeme odevzdat 

zdarma
Použité domácí elektrospotřebi-

če, nářadí a nástroje se již nemusejí 
stát odpadem, ale tzv. zpětně ode-
bíraným elektrozařízením. Občané 
je mohou zcela zdarma odevzdat 
v místech zpětného odběru, která 
jsou vytvářena ve sběrných dvorech 
obcí, v rámci mobilních svozů či pří-
mo v prodejnách „elektro“ mohou 
„vyměnit starý za nový“ při nákupu 

modernějšího domácího pomocní-
ka. 

V případě využití jedné z výše 
uvedených možností se zpětně ode-
braný výrobek stává odpadem až 
ve chvíli předání osobě oprávněné 
k jeho využití nebo odstranění, tedy 
do rukou specializované recyklační 
firmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně 
odebírané elektrozařízení pocházejí-
cí z domácností je takové elektroza-

řízení, které svým stavem odpovídá 
výrobku s ukončenou životností bez 
bližšího určení důvodu,“ vysvětluje 
Ing. Roman Tvrzník, generální ředi-
tel společnosti ELEKTROWIN, která 
má zpětný odběr některých domá-
cích spotřebičů na starosti.

„Stejně jednoznačně lze určit, 
že takovým elektrozařízením není 
výrobek, který již prošel jakoukoli 
fází ‚zpracování‘ či dílčího využi-
tí, tedy činností, která je zákonem 
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určena pouze osobám s příslušnými 
oprávněními. Takové elektrozaříze-
ní musí být posuzováno jako odpad 
a pro zacházení s ním nelze využívat 
výhod pro zpětný odběr elektrozaří-
zení,“ dodává. Nekompletní spotře-
biče jsou tedy považovány za odpad 
a náklady spojené s jejich recyklací 
a odstraněním jsou k tíži obci, 
následně se tedy promítají do poplat-
ku za odpady. 

Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se 

podle druhu a účelu použití dělí do 
deseti skupin, ze kterých výrobci 
definovali jejich kompletnost. Krité-
riem je popis užití elektrické energie, 
který poskytuje také základní návod 
pro posouzení, zda „elektrozařízení“ 
splňuje definici pro zpětný odběr, 
nebo je pro svou zásadní nekomplet-
nost pouhým odpadem, byť se zbyt-
ky kovů, plastů a dalších ostatních 
materiálů vhodných k dalšímu užití 
a zpracování. Každé elektrozařízení je 
tedy tvořeno určitým typem soustro-
jí komponentů a nosné konstrukce 
a toto spojení také výrobek určuje.

Zatímco mraznička bez zásuvek 

je stále mrazničkou a sběrný dvůr je 
povinen ji převzít bezplatně, stejná 
mraznička s vymontovaným kom-
presorem je již posuzována jako 
odpad, za jehož odevzdání musí 
občan zaplatit, minimálně prostřed-
nictvím poplatku obcí za odpady. Ani 
jeho odhození na černou skládku ho 
této povinnosti nezbaví, obec je opět 
nucena za vlastní prostředky takovou 
skládku uklidit. I tyto náklady se do 
výše poplatku za odpad promítají. 

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé 

aj.) je spojením motoru, hnané části 
(převodovka, buben) a nosné kon-
strukce s pláštěm. Do této skupiny 
patří např. odstředivky prádla, ven-
tilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, 
zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky 
a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žeh-
ličky, fritézy, varné konvice či elektrické 
pájky se řadí mezi tzv. tepelná elektric-
ká zařízení. Aby byl přístroj komplet-
ní, musí obsahovat systém tvorby tep-
la (topné těleso), nosnou konstrukci 
a zařízení umožňující získanou tepel-
nou energii využít – tedy plotnu, 

troubu či fritovací 
nádobu.

K o m b i n a c e 
výrobku užívající 
k podpoře své 
funkce oba dru-
hy energie, tedy 
mechanickou i te-

pelnou, je ve své podstatě stejně jed-
noduchá. U většiny těchto výrobků lze 
stanovit jejich mechanický a tepelný 
základní charakter. Patří sem pračky, 
myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné 
ventilátory či horkovzdušné páječky. 
Stejně jako u předchozích dvou sku-
pin, i zde je zařízení tvořeno motorem, 
hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) 
a skříní či pláštěm spotřebiče. 

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektro-
zařízení k chlazení a mrazení, tvořená 
soustrojím motor/kompresor, chladicí 
okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným 
názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, 
která ke své funkci využívají induk-
ce. Náleží sem svařovací přístroje, 
nerotační holicí strojky, mikrovlnné 
trouby a indukční plotny. U těchto 
zařízení lze identifi kovat komponenty 
pouze dva – indukční zdroj a nosnou 
konstrukci.

Uvedené komponenty představu-
jí jednoduchý rozlišovací klíč, podle 
něhož lze rozeznat zpětně odebra-
né zařízení od běžného odpadu. Pro 
využití výhod kolektivního systému 
je třeba spotřebiče do míst zpětného 
odběru odevzdat kompletní, tedy se 
všemi základními součástmi. Zjedno-
dušeně řečeno, pokud si občan vymon-
tuje před předáním do sběrného dvora 
z ledničky kompresor, nejenže poškodí 
životní prostředí, protože uniká freon 
a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce 
a ve fi nále za takovouto ledničku zapla-
tí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen kom-
pletní vysloužilý elektrospotřebič. Zejména lednice obsahují 
ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich neodbor-
nou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, ale i své 
zdraví. Na akcích je možné odevzdat vysloužilý elektrospotřebič
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VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz
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Hody byly - hody budů!!


