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Slovo starosty

Výhled na rok 2013

Vážení spoluobčané,
čas nám neúprosně utíká a vrcholí 

doba adventu. Společně jsme rozsví-
tili na návsi vánoční strom a očeká-
váme Vánoce. Být obklopený svými 
blízkými o vánočních svátcích je dar, 
který si přejeme všichni.

Blížící se konec roku je pro nás 
také čas zastavení, zamyšlení a bilan-
cování nad tím, co se nám v tomto 
roce podařilo udělat. Proto mi dovol-
te malé shrnutí.

V tomto roce jsme získali dotaci 
175 000 Kč ze SZIF přes MAS Dolní 
Poolšaví na výměnu plastových oken 
a dveří na šatnách TJ Sokol Mistři-
ce. V rámci oslav 70 let založení této 
organizace byla provedena celková 
oprava fasády sociálního zařízení, 
sportovního areálu a nové ozvučení 
v hodnotě 200 000 Kč. Požádali jsme 
hejtmana Zlínského kraje MUDr. 
Stanislava Mišáka o patronaci nad 
oslavami. Pan hejtman patronaci 
přijal a sponzoroval oslavy částkou 
25 000 Kč. 

Ve druhé polovině roku 2012 
jsme byli úspěšní při získání dotace 
na efektivní osvětlení v Javorovci. 
Jednalo se o dotaci na výměnu níz-
kovýkonových osvětlovacích těles 
pro veřejné osvětlení. Součástí toho-
to projektu bylo zpracování projek-
tové dokumentace na osvětlení ulice 
od domu p. Poláška (č.p.375) k domu 
paní Hoferkové (č.p.442), ve které 
osvětlení není doposud vybudováno. 
Bohužel tento projekt nebyl zrealizo-
ván z důvodu nesouhlasu některých 
občanů Javorovce. 

Dále jsme získali dotaci na zame-
tací vůz na odstranění imisní zátě-
že z dopravy z fondu SFŽP v částce 
3,2 mil. Kč. Již proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele a zametací vůz 
by měl být dodán na jaře příštího 
roku.

ŘSZK realizovalo projekt odvod-
nění křižovatky „U Mlékárny“ a obec 
se podílela na tomto projektu odka-
nalizováním příkopu v délce 40m 
směrem na Včelary.

Dále bylo realizováno:
- projektová dokumentace pro 

stavební povolení na opravu komuni-
kace na „Větřáku“ úsek A-B-C. Opra-
va komunikace v úseku B od domu p. 
Joury (č.p.230) k domu p. Koumara 
(č.p.125) se nebude realizovat pro ne-
souhlas dvou občanů s projektovou 
dokumentací.

- byla vybudována sdružená ka-
nalizační přípojka na „Větřáku” 

- zpracováváme projekt turistic-
ké naučné stezky Mistřice (kříž Bilav-
číků u lip) – Hrubý bor – mohylové 
hroby – Žižkův dub Pašovice 

Myslím si, že jsme společně od-
vedli kus poctivé práce, za kterou 
bych chtěl poděkovat zastupitelům 
obce, pracovníkům obecního úřadu 
a občanům, kteří se podíleli na spolu-
práci a rozvoji naší obce. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám po-
přál příjemné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2013 pevné zdraví, 
hodně štěstí a rodinné spokojenosti.

Vladimír Sedláček, starosta 

Vážení spoluobčané, blíží se rok 
2013, a tak bych Vás chtěl seznámit 
s projektovou přípravou a realizací 
akcí plánovaných na rok 2013.

- Dokončení projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí 
a následně pro stavební povolení re-
konstrukce státní silnice za účelem za-
slání žádosti o dotaci. Projekt se týká 
úseku komunikace od domu p. Ko-
cába po křižovatku „Přední mostek“. 
Tzn. dokončení průtahu obcí Mistřice 
za účelem zaslání žádosti o dotaci.   

- Vypracování projektových do-
kumentací pro rekonstrukci a vybu-
dování nových místních komunikací 
(Javorovec – okolí kapličky, Žlébek, 
komunikace k panu Veselému v ná-
vaznosti na Žlébek, komunikace od p. 
Šáchy k p. Kučerovi).

- Po konečném rozhodnutí  

ÚHOS  na stížnost uchazeče, započ-
ne realizace dvou multifunkčních 
hřišť v Javorovci (areál bývalé školy) 
a v Mistřicích (areál TJ Sokol Mistři-
ce, v celkové částce cca 3 mil. Kč. Spo-
luúčast obce 700 000 Kč, zbylá částka 
bude hrazena z fondu  ROP. Zahájení 
prací duben 2013. 

- Realizace nové propojovací 
komunikace mezi návsí a „Žlébkem“, 
včetně vybudování schodiště.

- Rekonstrukce místní komu-
nikace v podobě položení nového 
asfaltového povrchu, včetně výměny 
povrchu chodníku, od točny na Návsi 
po dům p. Poláška. Zbylá část bude 
realizována dle fi nančních možností 
obce a rozhodnutí zastupitelstva.

- Za účelem vybudování odpo-
vídajícího zázemí pro  SDH Mistřice 
bude provedeno dokončení projekto-

vé dokumentace „Rozšíření hasičské 
zbrojnice u OÚ Mistřice“. Realizace 
započne v roce 2013 dle fi nančních 
možností obce a výše dotací.   

- Po vydání stavebního povolení 
budou zahájeny terénní úpravy v lo-
kalitě Javorovec.

Rozpočtová cena je stanovena na 
2,5 mil Kč včetně DPH. Projekt bude 
realizován v delším časovém období 
v návaznosti na fi nanční prostřed-
ky obce. V roce 2013 se předpoklá-
dá úprava terénu, provedení drenáží 
a oplocení části pozemků včetně brá-
ny. To vše v areálu skládky. Oplocená 
část bude sloužit jako manipulační 
plocha pro potřeby obce. 

- Provedení výměny stávajícího 
osvětlení za energeticky úsporná sví-
tidla v lokalitě „Větřák“.   

- V současnosti očekáváme vý-
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sledek žádosti u SFŽP, týkající se pro-
jektů „Sběrný dvůr“, „Kompostárna“, 
„Mobilní kompostéry“.  V případě 
schválení budou projekty realizovány 
v druhé polovině roku 2013. 

- Připravujeme rovněž žádost 
na fi nancování projektu „ Splaškové 
kanalizace“ v Javorovci, včetně dopl-
nění kanalizačních stok v Mistřicích. 

- Ve fázi přípravy je i podání žá-
dosti na rekonstrukci kulturní památ-
ky „ Kaplička“ a její okolí v Javorovci. 

- Ve fázi plánování je nyní pro-
jekt „Revitalizace veřejných prostor, 
dětských hřišť  a kulturních památek“ 
na našem katastru.

Akce plánované jinými investory:
Lesy ČR     
Plánovaná výstavba  Nádrže - 

Poldru v Sůhradech včetně opravy 
příjezdové komunikace od sběrného 
dvora po budoucí hráz. V současnosti 
je vydáno stavební povolení. 

Obec se také celoročně snaží pod-
porovat místní organizace, tradice 
a akce pořádané na území naší obce, 
jak formou fi nančních příspěvků, tak 
i formou bezplatného pronájmu pro-
stor a pomůcek. 

Vlastimil Jánoš, místostarosta

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta obce Mistřice podle zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  
o z n a m u j e :

1. Volby se konají:  
dne       11. ledna 2013 od     14.00     do      22.00  hodin 
dne       12. ledna 2013      od       8.00    do      14.00  hodin  
případné II. kolo ve dnech
dne       25. ledna 2013 od     14.00     do      22.00  hodin 
dne       26. ledna 2013      od       8.00    do      14.00  hodin   

2. Místo konání voleb: 
Ve volebním okrsku č. 1 - MISTŘICE - je volební místnost v budově Obecního úřadu Mistřice pro voliče bydlící 

v Mistřicích.
Ve volebním okrsku č. 2 - JAVOROVEC - je volební místnost v budově zahrádkářského  zařízení pro voliče bydlící 

v Javorovci.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky /plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním 
průkazem/

Mistřice 17. prosince 2012   
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Sbor pro občanské záležitosti

V roce 2012 vstoupili do manželství
Linda Kulinová a Josef Sviták
Lukáš Stašek a Denisa Stojaspalová                                  
Lenka Hanáčková a Petr Hudec
Radim Mašlan  a Zlatuše Pekáčková

Přivítali jsme nové občánky
Kateřina Zelíková
Sarah Englerová
Štěpánka Abrahámová
Lucie Lapčíková
Jan Schon
Eliška Trávníčková
Aneta Zatloukalová
Tereza Lapčíková
Diana Abrahámová
Aneta Miloševská
Ema Ondrůšková
Jiří Janováč

V letošním roce jsme přivítali celkem 12 nových ob-
čánků. Při vítání mají hlavní slovo děti z mateřské školy, 
které přednášejí básničky a zpívají písničky. Doprováze-
jí je na fl étny děti ze základní školy pod vedením paní 
učitelky Mgr. Andrejky Pavlíkové. Dětem a paní učitelce 
a taky paní ředitelce mateřské školy patří poděkování za 
krásnou spolupráci.  

Další akcí sboru bylo přivítání padesátníků u staros-
ty obce. 13 rodáků-spolužáků ročníku 1962 přišlo oslavit 
toto své krásné jubileum a my jsme se snažili zpříjem-
nit jim tento den i krátkým kulturním vystoupením. Za-
zpíval pěvecký sbor Nedachlebjan. Při vzpomínkách na 
školní léta, léta dospívání i na ta současná, se v nejedněch 
očích zatřpytily i slzy.   

V průběhu celého roku hlavně nezapomínáme na naše 
občany seniory. Při jejich životních jubileích je navště-
vujeme a za nás všechny jim děkujeme za tu vykonanou 
práci pro rodinu, obec a celou společnost. Tito občané by 
neměli mít pocit, že se na ně zapomíná. Taky každoročně 
v květnu chystáme spolu s obecním úřadem Besedu s dů-
chodci. O svátcích nezapomínáme ani na ty, kteří nebydlí 
v obci ale v domovech důchodců. Pravidelně je navště-
vujeme a rádi vyřizujeme pozdravy od známých a přátel. 
Jinak tomu nebude ani letos, kdy navštívíme ve třech do-
movech 8 našich občanů. 

Blíží se nám Vánoce. Svátky klidu, míru, lásky, rados-
ti a pohody. Členky sboru Vám všem, touto cestou, přejí 
klid, mír, lásku, radost a pohodu a to nejen o svátcích ale 
po celý rok 2013.  

IlonaTrojková    

Evidence obyvatel
2 manželské páry byly rozvedeny.
Přihlásilo se16 obyvatel.
Odhlásilo se 14 obyvatel.

Naposled jsme se rozloučili se
Stanislavem  Čaníkem
Jaromírem Kolínským
Josefou Kromsiánovou
Annou Večeřovou
Marií Mgdálkovou
Milanem Grygarem
Františkem Medkem
Marií Jánošovou
Miroslavem Vlachynským
Aloisem Vašíčkem
Antonií Medkovou
Boženou Medkovou
Ludmilou Vašíčkovou
Jindřichem Búřilem
Annou Poláškovou
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Mateřská škola
POHODA VE ŠKOLCE……
Po prázdninách se vracely děti do mateřské školy 20. 

srpna 2012. Generální úklid prostorů kuchyně, školní jí-
delny, skladů potravin i jednotlivých místností mateřské 
školy už pečlivě zvládly paní kuchařky a paní školnice, 
a to v době prázdninového uzavření školky. Přípravné 
dva týdny před zahájením nového školního roku mají 
především paní učitelky ještě hodně práce od úklidu 
a doplnění didaktických center a prostorů třídy a her-
ny, estetickou úpravu šaten a chodeb až po společnou 
přípravu koncepce výchovně vzdělávacího procesu pro 
nadcházející školní rok. 

Aktualizovali jsme informační tabuli ve vestibulu 
mateřské školy s důležitými informacemi pro rodiče 
dětí, které si můžou nastudovat i na webových stránkách 
obce Mistřice.

A je tu 3. září 2012, kdy se všech 46 dětí (od prosince 
již 48 dětí) mohlo těšit na útulné a vlídné prostředí naší 
školičky. A tak to má být. Snažíme se, aby děti poznaly, 
že je u nás dobře a ranní rozloučení s maminkou, tatín-
kem, především u nově nastupujících dětí, proběhlo bez 
slziček. Každoročně věnujeme pozornost vybavení tříd, 
ale i kuchyně v rámci dostupnosti fi nancí.

Překvapení první zářijové dny v podobě nové a zá-
věrečné nábytkové sestavy, meruňkovo – zeleně laděné, 
čekalo na děti 2. třídy- třídy Medvídků. Estetické a hlav-
ně účelně řešené dětské didaktické centrum pro výtvar-
né a pracovní činnosti, jazykové, matematické, literární, 
hudebně vzdělávací činnosti jsou velkým přínosem pro 
rozšiřování rozumových a pohybových schopností a do-
vedností dětí. Pomůcky z těchto center nachází využítí i 
při práci ve výtvarném a hudebně pohybovém kroužku 
pro nejstarší předškolní děti a v individuální a kolektivní 
logopedické péči pro děti s poruchami řeči. 

Novotou a dřevem provoněla třída Medvídků ještě 
v listopadu, kdy se nám podařilo fi nancemi z rezervního 

fondu zajistit dětské stolové zařízení, které odpovídá hy-
gienickým normám. 

Modernizace obou  tříd - vylepšení a obnova vybave-
ní nábytku a pomůcek probíhala 8 let.   

Každý takový posun bereme jako jistý dárek, odmě-
nu. Na něco si jak se říká našetříme z rozpočtu obecní-
ho (schvaluje Obec Mistřice) a státního (schvaluje od-
bor školství Zlínského kraje),  nějaký výdaj pokryjeme 
ze sponzorských darů, které jsme v r. 2012 tentokrát ve 
výši 38.000,- Kč použili právě na dětský nábytek třídy 
Medvídků. Poděkování především od všech předškol-
ních dětí za sponzorství patří: MUDr. Jiřímu Lapčíko-
vi, MUDr. Radaně Malinové, Mgr. Vladimíře Hrdinové, 
p. Milanu Vyorálkovi-fi rma SVS Correct, spol. s. r. o. 
a Nadaci SYNOT.

Po generální rekonstrukci školní kuchyně v r. 2008 
se snažíme o její další modernizaci. Paním kuchařkám 
jistě ušetří práci a strávníkům zlepší servis nový nere-
zový ohřívací pult (vodní lázeň pojízdná), který ucho-
vá požadovanou teplotu hotového jídla až do doby jeho 
výdeje strávníkům - dětem MŠ, ZŠ, zaměstnancům MŠ 
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Výtvarná výstava v Redutě  - PTÁCI OČIMA DĚTÍ (8. ročník)
Žádný atlas, žádný učitel přírodopisu vám nepopíše a nevykreslí živočichy ze třídy ptáků jako děti MŠ. Že 

ptáci, zejména sovy, hledají útočiště na starších půdách, je známo, proto výtvarné práce vylepšené dětskou fan-
tazií, najdete v podkrovních prostorách Reduty v Uh. Hradišti. PŘIJĎTE SE PODÍVAT na výtvarný um dětí MŠ 
Mistřice i dalších mateřských škol uherskohradišťského okresu. Uvidíte, že námět výstavy a prostředí vytváří 
dokonalou harmonii a přiměje člověka k zamyšlení, k otázce, co tím chtěl malý výtvarník říci. A věřte, mnohdy 
zde najdeme poučení i my dospělí. Dětská představivost je něco úžasného a přesto, že s takovým ptactvem se asi 
v Súhradech nesetkáme, je dobré se na výstavu dívat z pohledu, že člověk je součástí živočišné říše a všechno se 
vším souvisí. 

Výstava je otevřená do 3. ledna 2013.                                                                   
Marcela Fusková,  ředitelka MŠ Mistřice  

a Obce Mistřice, důchodcům (celkový počet strávníků 
k 31. 10. 2012 máme 143). Hygienické normy jsou přís-
né a proto náhrada stávajícího dřevěného stolu za nere-
zový při odkládání použitého a umytého nádobí má své 
opodstatnění. 

Pozornému čtenáři neuniklo, že máme trvalou snahu 
postupně zlepšovat a zútulňovat veškeré prostory budo-
vy mateřské školy. V tomto záměru úzce spolupracujeme 
se zástupci rodičů i vedením Obce Mistřice. 

Všem rodičům za tento přístup a ochotu zapojit se do 
dění mateřské školy děkuji. 

Děkuji vedení a všem zastupitelům Obce Mistřice za 
veškerou fi nanční podporu a pomoc při organizaci pro-
vozu MŠ. Děkuji celému stávajícímu osmičlennému ko-
lektivu zaměstnanců mateřské školy za opětovnou kvalit-
ní práci v roce 2012. 

Jak ten čas letí……
Další Vánoce za dveřmi. Všem je přeji pohodové a ve 

zdraví prožité.
Marcela Fusková, 

ředitelka MŠ Mistřice  

Základní škola
HOST
O Vánocích se věřilo na magický a věštecký účinek prv-

ního člověka, který tou dobou vešel do domu nebo s nímž 
se lidé potkali. Jeho příchod očekávali lidé velmi netrpělivě, 
protože na něm závisel osud rodiny i hospodářství po celý 
příští rok. Na Valašsku se říká, že vstoupí – li na sv. Štěpána 
první muž, budou se rodit samí beránkové a býčci, a jestli 
to bude žena, přijdou malé kravičky a ovečky. Mladý muž 
ohlašoval příchod novorozených chlapečků, mladá žena 
naopak děvčátek. Tlustý host věštil silný dobytek, hubený 
předvídal zástup nedochůdčat. Dítě či děvče přinášelo do 

domu štěstí, svobodný chlapec veselí.
Ale ať už k Vám přijde kdokoli, ať je to návštěva vítaná, 

se kterou prožijete hezké chvíle vánočních svátků. Po nich 
přijdou dny všední naplněné starostmi, prací, ale i 

mnohými radostmi. Přeji Vám, přátelé, především 
mnoho zdraví.

Těch starostí co nejméně. A když za námi přijdete do 
školy, budete hosty vždy vítanými a rádi Vás uvidíme.

Mgr. Zdena Hoferková, ředitelka ZŠ
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Zimní zamyšlení
Zdena Hoferková

Co se ti, má milá, na tvých řasách třpytí? Pláčeš snad?
Ach ne, už skončil listopad a nebe ze svých sítí snížek vypustilo.
Zima vládu převzala a peřinu si chystá, přijde dlouhá noc.
Však bude trvat jenom do Vánoc, světla více bude.
Probuďme se raději. 
Po době spánku, tmy a letargie
Vánoce nesou novou naději. 

Místní knihovna Mistřice
Od začátku roku 2012 do dnešního 

dne navštívilo knihovnu celkem 585 
čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 2071 
knih. Dalších 386 návštěvníků přišlo 
do knihovny za účelem využití PC a in-
ternetu, ať již kvůli různým referátům, 
získání informací, či jen si tak zahrát.

Do knihovního fondu bylo letos 
zakoupeno celkem 91 nových knih z 
řad krásné beletrie pro dospělé i děti, 
ale také literatura naučná. 

Prostřednictvím Knihovny BB 
Buchlovana je pravidelně obměňován 
tzv. „výměnný fond“, který je knihov-
ně zapůjčen na dobu určitou (cca 
1 rok) a poté je fond zase obměněn 
jinými knihami. V případě, že zde 
čtenáři nenaleznou potřebnou knihu, 
je možno požadovanou knihu rezer-
vovat a zapůjčit z hlavní knihovny 

BB Buchlovana v Uherském Hradišti, 
případně v jejich pobočkách (Mařati-
ce, Štěpnice). Do knihovního fondu 
přibylo také 18 knih formou daru. 
V případě, že máte doma knihy, kte-
ré chcete vyřadit nebo vyhodit a jsou 
v dobrém stavu, je možno tyto knihy 
přinést do knihovny, kde mohou po-
sloužit ještě dalším čtenářům.

Největší zájem je o romány od 
autorek: Fieldingové, Lanczové, Ho-
wellové, Steelové, Whittonové, Ro-
bertsové, Brownové a Keleové – Va-
silkové. Mužskou část čtenářů zajímá 
hlavně literatura naučná, válečná, 
dobrodružná či cestopisná. Velký zá-
jem je také o knihy severských autorů 
jako je Nesbo, Larsson, Kepler, Gran-
ger, Th eorin, Olsen a Persson. Mládež 
zajímají romány od Lanczové, Wil-

sonové dále knihy dobrodružné od 
autorů: Breziny, Widmarka, Dahla. 
Oblíbené jsou knihy o vílách od Dai-
sy Meadows. Knihy o upírech jako je 
řada knih od S. Meyer – Stmívámí, 
Nový měsíc, Zatmění, Rozbřesk dále 
Upíří deníky od L. J. Smith.

Výpůjční doba knihovny je vždy 
v pondělí od 15:00 – 17:00 hod a ve 
středu od 14:30 – 18:00 hod. Upozor-
ňuji, že výpůjční doba knih je 1 mě-
síc. Jsou však čtenáři, kteří tuto dobu 
neakceptují a knihy „zapomínají“ 
vrátit. Obracím se proto na tyto čte-
náře, aby knihy v nejbližší době vrá-
tili. Knihovna má své webové stránky 
http://www.knihovnamistrice.webk.
cz, kde najdete také Online katalog, 
v němž lze zjistit, zda v naší knihovně 
máme požadovanou knihu. Zápis do 
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knihovny, výpůjčka knih i možnost 
využití internetu je zdarma. Hradí se 
pouze poškození a ztráta knihy.

Nastal čas dlouhých večerů, které 

Vám může zpříjemnit také hezká kníž-
ka. Těším se nejen na stálé čtenáře a 
návštěvníky knihovny, ale i na ty nové, 
kteří do knihovny teprve zavítají. 

Všem přeji příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně štěstí a zdraví 
v novém roce.

Lenka Kopčilová, knihovnice

V místě, kde se setkává cesta 
z Bílovic s cestou z Mistřic, na hrani-
ci katastrů obcí Bílovice a Mistřice, 
stojí kamenný kříž z roku 1928, kte-
rý nechala postavit Anna Bilavčíková 
z Mistřic. Kříž má však mnohem star-
ší historii.

Původně byl kříž dřevěný a dne 
1. dubna 1879 uložil mistřický 
čtvrtláník František Bilavčík u uher-
skohradišťské rolnické záložny část-
ku 16 zlatých, z jejichž úroků ve výši 
6 % se měla později platit jeho opra-
va. Podle vojenského mapování se 
zde kříž nacházel již dříve.

V roce 1928 jej nahradil kříž ka-
menný, který 11. listopadu ve dvě ho-
diny odpoledne za účasti mnoha lidí, 
doprovodu hudby a stráže, kterou 
konali hasiči z Mistřic, posvětil bílo-
vický farář P. Adolf Běhal za asistence 
kaplana P. Josefa Bachana.

V roce 1969 byla do soklu kříže 
umístěna mramorová deska připomí-
nající pětisté výročí bitvy u Bílovic. 
V okolí kříže totiž v druhé polovině 
15. století proběhla jedna z mnoha 
bitev česko – uherské války. Když byl 
v roce 1458 zvolen českým králem 
Jiří z Poděbrad, zavázal se slibem, že 
se podřídí církvi římské, a že vyhladí 
kacířství v Zemích koruny české. Král 
Jiří, který kompaktátový utrakvismus 
nepokládal za kacířství, tento slib po-
chopitelně nemohl splnit a nový pa-
pež Pavel II, jenž nastoupil na stolec 
v roce 1464, vyhlásil nad králem Jiřím 
klatbu a vyzval všechny křesťanské 
panovníky k zahájení křížové výpravy 

Pověsti z našeho okolí
Příspěvky zaslal Pavel Kristýn

Staré polní cesty vyvolávají v člověku očekávání nepoznaného. Táhnou se do dálky a poutníkovi nabízejí nové kra-
jiny a také nové potkávání se zajímavými lidmi. Vyšlapaly je generace našich předků a toto vědomí v nás vyvolává úctu 
i radost. Jsou cesty krátké, po nichž se chodilo do polí za živobytím, ale i dlouhé spojující náš zapadlý kout se světem.

Bilavčíků kříž
proti Českému království. Vůdčí úlo-
hy v tomto tažení se chopil uherský 
král a Jiříkův zeť Matyáš Korvín. Dne 
15. května 1467 oznámil olomoucký 
kapitulní děkan Jan, faráři, purkmi-
strovi a uherskohradišťské městské 
radě klatbu papeže Pavla na krále Jiří-
ho. Touto klatbou byli všichni Jiříko-
vi poddaní zbaveni poslušnosti vůči 
němu. Ačkoliv bylo město katolické, 
zachovalo na rozdíl od Olomouce, 
Brna, Znojma a Jihlavy, králi Jiřímu 
věrnost a bylo proto vzápětí koncem 
léta 1468 oblehnuto králem Matyá-
šem. Matyáš Korvín obsadil města 
Strážnici a Veselí a pak se zmocnil 
i hradu Buchlova s Broumovem. Kon-
cem roku měl již obsazenou téměř ce-
lou Moravu. Jenom královské město 
Uherské Hradiště statečně vzdoro-
valo uherskému vojsku a ohrožovalo 

uherský týl. Ani rok 1469 nebyl ve 
válečném úsilí jiný. I když král Ma-
tyáš po svém zajetí u Vilémova slíbil 
uzavřít příměří, které mělo platit do 
Nového roku 1470, ihned po svém 
propuštění zahájil znovu bojové akce. 
Opět oblehl město Uherské Hradiště 
a ze svého ležení na levém břehu řeky 
Moravy u Mařatic dal střílet na město 
z těžkých kusů. Deset dní prý obléhal 
uherský král město, a když odolalo 
poslednímu útoku, odtáhl s vojskem 
ke Kroměříži a pak dále k Olomouci. 
Tento stav však netrval dlouho. Dne 
27. července 1469 byly české vojska 
poraženy v bitvě u Veselí a jejich veli-
tel Viktorín, syn krále Jiřího, byl Uhry 
zajat. Novým velitelem českého voj-
ska se stal další Jiříkův syn Jindřich 
z Poděbrad. Když mu došla zpráva, že 
Matyáš opět obléhá Uherské Hradi-
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ště, nemeškal a vydal se obleženému 
městu na pomoc. Následující bitvu 
u Bílovic, jež se měla udát počátkem 
měsíce listopadu roku 1469, popisuje 
Václav Letocha ve svých Památkách 
města Brodu Uherského. Jindřich 
z Poděbrad napřed poslal na prů-
zkum pana Ulricha Kounice s 600 
jezdci, aby zjistili, kde se nepřítel 
přesně nachází. Král Matyáš nepřed-
pokládal, že by se Češi v tak malém 

počtu pokusili na něj zaútočit a zů-
stal v poklidu ve svém ležení. Teprve 
když spatřil postupující české vojsko, 
snažil se i on sešikovat svoje voje. Za-
čala prudká bitka. Vůdce moravské-
ho oddílu Leopold Krajíř udeřil na 
pěšáky krále Matyáše a české oddíly 
na jeho jezdectvo. Po krátké řeži se 
dali Uhři na útěk směrem k Uherské-
mu Brodu. Při této akci měla českým 
a moravským vojskům pomoci uher-

skohradišťská posádka, jež podnikla 
z města výpad. Samotný král Matyáš 
opuštěný svými uprchlými vojáky se 
měl ukrývat v lese blízko Uherské-
ho Brodu, který se dodnes nazývá 
Králov. Podle legendy měl před pro-
následovateli uprchnout převlečený 
v ženských šatech. Odtud se má dato-
vat tradice Jízdy králů, kdy krále hraje 
hoch převlečený do ženských šatů.

Nedaleko Bilavčíkového kříže se 
nachází další památka Hrubý bor. Je 
to poslední svědek časů, kdy les po 
staletí zvaný Neraz sahal až k Brodské 
cestě. V polovině 18. století byl vyká-
cený a přeměněný na pastviny.

Zajímavý je název les Neraz. Po-
dle jedné verze vzniku tohoto pojme-
nování přepadli lupiči kupce a on se 
bránil útoku výkřikem neraz. Odtud 
název lesa Neraz. Podle druhé verze 
obklopoval naše vesnice hluboký les, 
který se táhl od Uherského Hradiště 
až k Uherskému Brodu. Protože byl 
nedostatek půdy, začali lidé les kácet 
a přeměňovat na pole a pastviny. Pán 
tohoto kraje chtěl les zachránit a za-
kázal další kácení. Odtud název lesa 
Neraz.

Mohutná borovice vévodila oko-
lí až do roku 1968. Dne 11. červen-
ce 1968 se ve dvě hodiny odpoledne 
přehnala nad hradišťským krajem 
vichřice o rychlosti 130 km/hod. Na 
10 minut se zatemnila obloha. Násle-
doval silný vítr, který lámal stromy, 
shazoval střechy a rozbíjel okna. Ško-
da v celém kraji byla vyčíslena na 130 
milionů korun. Vichřici padla za oběť 
i koruna Hrubého boru. Zůstal stát 
pouze kmen s jednou vodorovnou 
větví. Vše připomínalo šibenici.

Rovněž k Hrubému boru se do-
chovala do dnešních dob pověst. 
Podle této pověsti se střetly v blíz-
kosti Hrubého boru hlídky husitů 
a uherského krále Zikmunda. Místo 
boru zde stávala lípa, kolem níž se 
strhla prudká šarvátka, při níž na-
konec zvítězili husité. Z uherských 

Hrubý bor
bojovníků zůstal jako poslední jejich 
velitel, jenž se zuřivě bránil přesile. 
Mohutný kmen lípy mu kryl záda 
a on srdnatě odrážel všechny útoky. 
Až dobře mířený šíp ze samostřílu 
mu prostřelil hrdlo a doslova jej při-
bil k lípě. Vítězní husité ocenili jeho 
statečnost a pochovali jej ve zbroji 
pod lípou. Čerstvý hrob pak překryl 
kámen.

Tolik pověst. Myslím si, že příběh 
se mohl stát o pár desítek později, pří 
již zmiňované bitvě u Bílovic. Jeho 
datování do husitských dob snad sou-
visí s druhou polovinou 19. století, 
kdy u nás vznikají četné pověsti s hu-

sitskou tématikou. V krajině se obje-
vují Žižkovy studánky či duby nebo 
Husovy kazatelny. Měli lidem připo-
mínat slavnou husitskou minulost.

V blízkosti bojiště byl v první po-
lovině 20. století nalezený kámen, na 
němž byl zobrazen jílec meče. Ká-
men odvezli v roce 1934 do Slovác-
kého muzea v Uherském Hradišti. 
Podle vyprávění pana Josefa Maliny 
z Javorovce (1929 – 2011) do muzea 
v Uherském Brodu.

Další nález byl učiněný v roce 
2008, kdy amatérský archeolog obje-
vil na kraji lesa železný palaš datova-
ný do druhé poloviny 15. století.
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
 v Uherském Hradišti

Obec Mistřice se již tradičně za-
pojuje do kulturní akce Slovácké 
slavnosti vína a otevřených památek 
v Uherském Hradišti.

Letošní 10. ročník těchto slavností 
nebyl pořadateli fi nančně podporo-
ván, a proto vznikaly obavy z malé-
ho počtu účinkujících a krojovaných, 
avšak opak byl pravdou. Ukázalo 
se, že v našem regionu jsou tradi-
ce vinařství, folkloru, lidových písní 
a v neposlední řadě překrásných kro-
jů hluboce zakořeněny.

Naše obec se prezentovala ve Sme-
tanových sadech výstavou fotografi í 
ze života obce a kvalitním pohoště-
ním, které jsme zajišťovali pro celý 
region Za Moravú.

Při bohatém kulturním programu 
ve Smetanových sadech vystoupili 
dechová hudba Topolanka a topolská 
chasa, dechová hudba Kněžpolanka  
a mužský pěvecký sbor z Kněžpole, 
cimbálová muzika Včelaran, folklorní 
soubor Holomňa z Prakšic, country 
skupina Sklerotici a taneční skupina 
Country MIX z Pašovic. 

Když k tomuto bohatému kultur-

nímu programu přidáme velmi dobré 
pohoštění, klobásky, víno, burčák, sli-
vovici a koláčky, tak jsme se rozchá-
zeli v pozdních večerních hodinách 
s hřejivým pocitem u srdce s dobře 
vykonané práce.

Závěrem bych chtěl poděkovat 

Vám všem, kteří jste se podíleli na re-
prezentaci naší obce a na technickém 
zabezpečení slavností. Poděkování za 
dobrou práci Vám také posílá staros-
ta Uherského Hradiště pan Květoslav 
Tichavský.

  Vladimír Sedláček, starosta

Mistřické hody 2012
S příchodem prázdnin si pomalu 

každý krojovaný začínal uvědomovat, 
že v příštích měsících začne kolotoč, 
který se zastaví až v polovině října. 
Ano, začnou hody!

Nastal srpen a všichni netrpělivě 
očekávali, kdy se z místního rozhla-
su ozve: „ První hodová zkouška se 
uskuteční tam a tam a v tu a tu ho-
dinu“. Kdo ještě neměl tanečníka či 
tanečnici se pomalu začal ohánět, 
aby mohl začít s hodováním. První 
zkouška bývá spíše orientační a no-
vým hodovým tvářím se vysvětlují 
základní taneční kroky. Zpočátku to 
každého nováčka dostane do úzkých, 
ale vše se nakonec hravě zvládne. 

Tento rok se hody párově mimo-
řádně vydařili a bylo nás neuvěřitel-
ných devatenáct párů. Při takovém 
počtu se však stárci nakonec našli je-
nom jedni. Mladší stárkovství na svá 
bedra vzal bílovský mládenec Pavel 
Švehla s mistřickou děvčicou Kačkou 
Medkovou. 

I přes tak děsivý počet krojova-
ných si nás pod křídla vzali Milča 
Trojek s Kačkou Bajajovou. Ničeho se 
nezalekli a ochotně a trpělivě, i přes 
velkou spoustu nervů, s námi nacvi-
čovali tanečky na hodovou zábavu. 

Již v loňském roce tanečky dostaly 
specifi cký ráz, v němž se i tento rok 
pokračovalo. Děvčice začínaly ho-

dové pásmo karičkami, které s náma 
nacvičovala Kačka. Karičky se sklá-
daly z písniček “A dze idzeš Helenko“ 
a “Oči, oči, čierné oči“. Většina z děv-
čic již základní kroky z minulého 
roku naneštěstí uměla, takže to pro 
většinu nebylo tak stresující, ba na-
opak, jsme se jen více ujistily. Možná 
i právě proto, nám Kačka chtěla tro-
chu přitížit a u druhé sloky první 
písně jsme zažívaly horké chvilky. 
Musely jsme chodit zleva do prava 
v různých intervalech, což bylo ná-
ročné i pro leckteré zkušené hodařky. 

Po náročném asi pěti minutovém 
pásmu, byly karičky zdolány a děvči-
ce zcela zadýchány. Nebyly však mož-
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né žádné úlevy a polovina děvčic mu-
sela pokračovat v pásmu. Zatančily se 
hlucké na písně“ Mistřičtí mládenci“ 
a “Už sú ty horičky“. Poté boršické, 
které byly doprovázeny písní “Rež, 
rež, rež“ a “Kač, kač, kačena“. Pásmo 
však stále nekončilo, a když se uříce-
ná první skupina vystřídala s druhou, 
tanečky pokračovali.

S druhou skupinou Milča nacvi-
čil tanec v podobě čardáše na píseň 
“Do hory ma poslali“ a strání s písní 
“Janko Minárů“. Vše bylo zakončeno 
chlapeckým sólem při verbuňku. 

Kdo navštívil sobotní hodovou 
zábavu, doufám, že nám s trochou sa-
mochvály dá za pravdu, že se pásmo 
velmi vydařilo. 

Je nutné ještě vyzdvihnout sobot-
ní požehnání práva a celých hodů. 
Počasí, které vždy bývá velkým stra-
šákem, nás v sobotu mile překva-
pilo, a přineslo nám skoro tropické 
teploty, ve kterých jsme v rukávcích 
a chlapci v baranicích zažívali návaly 
horka. 

Pitný režim byl naneštěstí pravi-
delně dodržovaný a i přes všechno 
slunce stárci s přehledem ustáli své 
povinnosti a chasu dovedli až k ve-
černí muzice. Tam nám, stejně jako 
po dědině, hrála dechová muzika To-
polanka. Večerní zábava se poté pro-

táhla až do ranních hodin a mnozí 
krojovaní, ještě před nedělní mší od-
lepovali slepené oči a rozmlouvali své 
zastřené hlasy. Bohužel počasí už k 
nám tak jako v sobotu vstřícné neby-
lo a krásné kroje musely být zahaleny 
do gumových pláštěnek. Déšť se po 
celý den nezastavil, ba naopak, ještě 
více ukazoval, co vše dovede. Mnoh-
dy nám ani pláštěnky nebyly nic 
platné. Stárci však důstojně provedli 
chasu celou dědinou a ani počasí nás 
nemohlo zastavit. Bylo sice zapotřebí 
mnohem více občerstvení na zahřátí, 
ale nejen stárci, ale i občané Mistřic 
velmi dobře pochopili a ke kasičkám, 

do kterých nám přispívali, přidávali i 
něco na zahřátí. Počasí nám sice za-
bránilo pokračovat v obchůzce až do 
Javorovce, ale místní občané nám jis-
tě nebudou zazlívat a my jim to příští 
rok zajisté vynahradíme. 

Naše hodování pak bylo zakon-
čeno o týden později Dozvuky, které 
proběhly u cimbálové muziky Linta-
va. Nutno ještě podotknout, že právo 
stárci uhlídali na jedničku a za Mis-
třickými hody 2012 jsme nejen díky 
nim, ale i díky všem lidem podílejí-
cím se na přípravě hodů, udělali krás-
nou tečku. 

Barbora Huňková

Občanské sdružení rodičů Mistřic
zahájilo letos již pátý rok své čin-

nosti. Věříme, že činnost našeho sdru-
žení je ku prospěchu nejen dětem, ale 

také jejich rodičům a všem, kteří se za-
jímají o budoucnost našich dětí a tím 
i budoucnost naší obce a společnosti. 

Čím více nás bude, tím lépe nám to 
půjde, a proto uvítáme každého, kdo 
by měl zájem nám pomoci.
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Blíží se Vánoce, a tak přichází čas 
tradičních akcí pořádaných občan-
ským sdružením. Úspěšně jsme na-
vázali na novou akci „Adventní čaro-
vání“, která v loňském roce vyvolala 
značný zájem. V páteční podvečer 
dne 30. listopadu 2012, za zvuku vá-
nočních koled a vůně svařeného vína, 
vznikaly opravdu originální výrobky 
plné fantazie. Do tvořivé činnosti se 
zapojili nejen dospělí, ale i naši nej-
menší. K inspiraci posloužily krásné 
vánoční a adventní dekorace paní 
Kovaříkové, která opět celou akci od-
borně vedla. 

Ve středu 5. prosince 2012 šly děti 
do ZŠ a MŠ nejen za vzděláním, ale 
také proto, aby společně s pedagogic-
kým sborem čekaly na příchod Miku-
láše, anděla a čerta. Ze tříd, kudy pro-
cházel Mikuláš s košem plným dobrot, 
se linuly říkanky a písničky. Mikuláš s 

andělem rozdali dětem 
připravené dárečky. 
Čerti sečetli celoroční 
hříchy, a protože hří-
chy nebyly veliké, tak 
si do pekla nikoho ne-
odnesli.

V neděli 9. pro-
since 2012 Občanské 
sdružení rodičů Mis-
třic prezentovalo svou 
činnost na „Vánočním 
jarmarku“ v Mistři-
cích prodejem perní-

kových výrobků. Výtěžek z prodeje 
poputuje na činnost občanského 
sdružení. Naše finanční prostředky 
jsou velmi omezené, a proto se tou-

to formou snažíme vylepšit finanční 
situaci občanského sdružení. Děku-
jeme tímto všem, kteří zakoupením 
perníčků přispěli na naši činnost.

Tímto také děkujeme našim 
sponzorům za stálou pomoc, všem 
rodičům za přízeň a především paní 
Knotové, která nám vždy ochotně 
poskytla prostory sálu k pořádání 
akcí.

Za členy občanského sdružení 
bych chtěla popřát všem občanům 
Mistřic a Javorovce příjemné prožití 
Vánoc v kruhu rodiny a mnoho štěstí, 
zdraví a radosti z Vašich dětí v nad-
cházejícím roce.  

Za Občanské sdružení rodičů 
Mistřic E. Jánošová

Občanské 
sdružení ČAGAN

Vážení spoluobčané,
letošní rok se blíží ke konci a my 

můžeme pomalu bilancovat. Veškeré 
akce, které si naše občanské sdružení 
ČAGAN vytýčilo uspořádat (Dětský 
den, Posezení u burčáku, Lampiono-
vý průvod) proběhly a snad by se dalo 
říci, že ke spokojenosti většiny. Za to 
děkujeme všem pomocníkům, kteří 
nám se zabezpečení organizace po-
máhali. Velké díky patří i sponzorům 
a přispěvovatelům, bez jejichž po-
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moci bychom nemohli uspořádat byť 
jedinou akci, natož bez nutnosti platit 
vstupné. Seznam těchto, spolu s ostat-
ními informacemi najdete na webo-
vých stránkách sdružení www.osca-
gan.cz, kde můžete mimo jiné psát své 
dotazy, připomínky či podněty.        

Na výše uvedených webových 
stránkách se můžete rovněž podívat 
na náhledy nástěnného kalendáře na 
rok 2013, který jsme pro Vás připra-
vili. Pohled na fotografi e z Mistřic, Ja-

vorovce, jeho okolí a akcí konaných v 
Mistřicích, které jsou v kalendáři po-
užity, budou jistě vhodným dárkem 
pod vánoční stromeček. Kalendář je 
v prodeji v Mistřicích v obchodě paní 
Aleny Kýrové a v Javorovci v obcho-
dě paní Vyoralové. Prodává se pouze 
omezené množství výtisků, proto s 
eventuální koupí neotálejte. Výtěžek 
z prodeje kalendáře bude v plné míře 
použit na úhradu části nákladů Dět-
ského dne v Mistřicích 2013.

Dámy a pánové, milé děti, dovolte 
nám s nadcházejícím koncem roku 
popřát klidný čas Adventu, hezké 
vánoční svátky a úspěšný rok 2013. 
Těšíme se na shledanou v příštím 
roce na akcích konaných občanským 
sdružením ČAGAN, které pro Vás již 
teď připravujeme.

Občanské sdružení ČAGAN,
   jednou rukou nerozdílně

www.oscagan.cz

Druhé pololetí roku 2012 v SDH Mistřice
Přestože v Mistřicích nehoří, ha-

siči nezahálí. Jednotka SDH obce tzv. 
zásahová jednotka pod vedením ve-
litele Františka Abrháma uskutečnila 
v měsíci září námětové cvičení v areá-
lu Agri-M Mistřice a přitom provedli 
teoretické školení. Zaměstnáni byli 
i pilaři jednotky, kteří na požádání 
odstraňovali vzrostlé stromy, které 
hrozily pádem a poničením majetku. 
Předcházením požárů a preventivní 
činností se zabývá především pre-
ventiva sboru Tomáš Magdálek, který 
vytváří letáky pro informovanost na-
šich občanů a taktéž zajišťuje články 
na webové stránky naší obce. Bohu-
žel do podzimní části hry PLAMEN 
se nezapojili mladí hasiči, kterých je 
v současné době malý počet. Budeme 
se v jarních měsících snažit o jeho 
rozšíření.

Nejvíce činnosti má tedy soutěžní 
družstvo. V letošním roce se druž-
stvo zúčastnilo 23 závodů ve čtyřech 
okresech. S nováčkem na pravém 
proudu mělo družstvo menší ambice 
než v loňském roce.  Přesto dosáhlo 
několika dobrých úspěchů. Jedenkrát 
stanulo na prvním místě, jedenkrát 
na druhém místě a dvakrát na třetím 
místě. Dvanáctkrát stlačily svůj vý-
sledný čas na tři “B“ pod 19 sekund. 
Ve Velké ceně okresu v požárním úto-
ku pak soutěžní družstvo v celkovém 
hodnocení obsadilo čtvrtou příčku. 
Největším překvapením pro samotné 
družstvo pak bylo vytvoření osobní-

ho rekordu, kterého dosáhli na sou-
těži ve Hřivínově Újezdě a to časem 
16,83 sekundy, za což jim patří velká 
gratulace.

Největší akcí našeho sboru je již 
několik let pořádání hasičské sou-
těže v požárním útoku. Po několika 
letech se pořadatelství vrátilo opět 
na fotbalové hřiště. Bohužel se stalo 
již tradicí, že s naší soutěží přichází 
i déšť. Do Mistřic se sjelo 24 družstev. 
Původní začátek ve 14 hodin mu-
sel být odložen pro nepřízeň počasí. 
I přes promáčený terén bylo docíle-
no vynikajících výsledků. V katego-
rii mužů zvítězilo družstvo z Vrbětic 
časem 17,08 sekundy, před domácím 
družstvem, které s časem 17,81 obsa-
dilo druhou příčku. V kategorii žen 
zvítězilo časem 19,00 sekundy druž-
stvo Hřivínova Újezdu. Mimo členů 
SDH se na organizaci soutěže podí-
lelo i několik rodinných příslušníků 
našich členů a kamarádů. Všem, kteří 

přiložili ruku k dílu, bych chtěl podě-
kovat. Dále bych chtěl poděkovat TJ 
SOKOL Mistřice za možnost přístupu 
na fotbalové hřiště nejen při soutěži, 
ale i při tréninku soutěžního druž-
stva. Velký dík patří taktéž sponzo-
rům, kteří přispěli nejen fi nančně, ale 
i materiálně a bez nich by se soutěž 
neuskutečnila.

Z hodnocení činnosti ve sboru 
dobrovolných hasičů v kruhu členské 
základny se uskuteční 5. ledna 2013 
v pohostinství u Knotů od 17:00 hodin 
na tradiční výroční valné hromadě.  

Přesto bych chtěl teď touto formou 
poděkovat všem, kteří se na činnosti 
sboru v letošním roce podíleli a taky 
jejich rodinám, kteří jim tuto činnost 
umožnily. 

Úplným závěrem bych chtěl všem 
našim spoluobčanům popřát krás-
né prožití svátku vánočních a hodně 
štěstí a zdraví v novém roce.      

Za SDH Martin Schön

Fotbalový oddíl TJ Sokol Mistřice oslavil 70 let od založení a oslavy tohoto 
výročí se staly hlavní událostí letošního fotbalového roku. Jinak to ale byl rok 
jako každý jiný.

Muži měli po podzimní části sezony 2011- 2012 velmi slušně rozehranou 
soutěž a všude se nahlas mluvilo o postupu. Na jaře ale nenavázali na pod-
zimní výkony a výsledky a po hodně špatných výkonech v této části se museli 
spokojit s druhým místem, když postupoval pouze vítěz. Víc, než tato skuteč-
nost, však mrzí přístup některých hráčů a to jak k tréninkům, tak i zápasům. 
K tomu se ještě přidala zranění a výsledek byl takový, jaký byl.

TJ Sokol Mistřice
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Podzimní část nového ročníku 
začala špatně – porážkou v prvních 
dvou zápasech. V následujících zá-
pasech se výkon mužstva zlepšil a po 
sérii vítězství se mužstvo dostalo do 
horních pater tabulky. Bohužel, závěr 
se opět nevyvedl a po třech poráž-
kách nám patří pátá příčka tabulky.

Družstvo žáků ukončilo sezonu 
2011 – 2012 na druhém místě, když 
ztratilo body jen po dvou porážkách 
s Topolnou. V nové sezoně, i po od-
chodu zkušenějších hráčů, podává 
vcelku stabilní výkony. Bez porážky, 
se třemi remízami, je po podzimní 
části na dobré třetí příčce. Příslibem 
je i solidní účast jednotlivých hráčů 
na zápasech. 

Fotbalová přípravka, hráči do 10 
let, po příchodu nových hráčů, patří 
vůbec k nejmladším v soutěži a tepr-
ve se seznamují se základy fotbalu. 
Důležité je, že mají zájem a bojují.

Ve spolupráci OÚ a TJ Sokol Mi-
střice k výročí 70 let fotbalu v obci 

byla provedena rekonstrukce šaten v areálu hřiště. Z fi nančních prostředků 
z dotace Regionu Poolšaví a Obce Mistřice byly vyměněny dveře a okna, z roz-
počtu Obce opravena fasáda a kompletně zrekonstruováno sociální zařízení 
a rozhlas. Výsledek rekonstrukce? Velmi dobrý – každý se může přesvědčit. 
A kdyby se ještě podařily zajistit prostředky na opravu oplocení, nevypadal by 
celý areál vůbec špatně.

Jak už to tak bývá, téměř vše závisí na penězích. 
Děkujeme všem, kteří fi nančně i materiálně přispěli na chod fotbalové-

ho oddílu i zdárný průběh oslav 70 let fotbalu v obci. Jsou to:
- Obec Mistřice 
- Zlínský kraj
- Region Poolšaví
- Nadace Děti – kultura – sport
- Topagra, spol. s r.o.
- Vymyslický Výtahy, spol. s r.o.
- Emilie Kocábová – Hospůdka na Tančáku
     Děkujeme
- všem rodičům a prarodičům, kteří doprovází své děti a vnuky na tré-

 ninky a zápasy
- všem příznivcům, kteří na mistřický fotbal nezanevřeli
- všem hráčům, trenérům, funkcionářům a všem, kteří s fotbalem po-

 máhají.
Všem vám i všem ostatním slušným lidem přejeme hodně štěstí a zdraví 

nejen v novém roce.
Za TJ Sokol Mistřice Jiří Huňka

Myslivci
Milí spoluobčané,
s koncem kalendářního roku bi-

lancujeme ať už v životě osobním, 
profesním nebo v oblasti zájmů 
a koníčků, abychom v dalším roce 
ještě více vylepšili to, co se nám po-
vedlo a předešli tomu, kde se nám 
nedařilo. 

Celý rok se myslivci věnují zvě-
ři, kterou mají ve své honitbě a o 
kterou se musí řádně starat. Čistí 
krmná zařízení, staví posedy, zajiš-
ťují krmivo na zimu. I když jsou to 
převážně celoroční povinnosti, jsou 
v našich řadách i mladí lidé, kteří 
se o přírodu a myslivost zajímají. 
Všichni jsme za to rádi.

V průběhu roku patří ke zpest-
ření naší činnosti mimo jiné vypou-
štění koroptví polních, které jsou 
zvěří, ale už desítky let se neloví.  
Velmi příjemnou akcí pro nás byl 
„Lov s dravci“. Tato akce se i díky 
přízni počasí velmi zdařila a patří 

k těm, které budeme rádi opakovat. 
Velmi nás na akcích těší také pří-
tomnost nemyslivecké veřejnosti.

Odměnou a radostí nám mys-
livcům jsou pak myslivecké hony, 
které k podzimním a zimním akti-

vitám už neodmyslitelně patří.
V zimních měsících se musí mys-

livci také intenzivněji zvěři věnovat, 
protože začíná doba nouze, strádá-
ní a zvěř se musí řádně a pravidelně 
přikrmovat. Myslivci musí zajistit, 

- Pohotinství u Knotů
- František Došek
- Ladislav Grygar
- Zdeněk Malina 
- František Mikel
- Dušan Šimek
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Sdružení rybářů Mistřice
Sdružení rybářů Mistřice se snaži-

lo se svou členskou základnou o po-
čtu 22 členů, stejně jako v předešlých 
letech, aktivně zvelebovat krajinu 
v okolí rybníků.

Hlavním cílem tohoto roku bylo 
vybudovat opěrnou stěnu hráze 
v rybníce číslo 3. Po desítkách hodin 
společných brigád bylo dílo dokonče-
no.

Závody v rybaření, pořádané na-
ším sdružením, podpořili svou hoj-
nou účastí občané z Mistřic ať již jako 
soutěžící nebo jako diváci. Tím při-
spěli k dobré náladě během závodů, 
které byly zakončeny bohatou a hod-
notnou tombolou. 

Na stavidlech všech rybníků byly 
instalovány nové dřevěné poklopy. 

Plánů na příští rok máme mnoho.
Dovolte mi, abych zde zmínil jen 

několik. I nadále budeme opravovat 
rybníky a celé okolí. Chystáme uspo-

aby měla zvěř v krmných zařízeních 
dostatek kvalitního krmiva, pro 
zvěř spárkatou a zaječí připravit do-
statek kvalitního sena a pro bažanty 
dostatek pšenice. V korýtkách pro 
zvěř spárkatou musí být dostatek 
ovsa nebo ječmene. Musíme dbát na 
to, abychom v těchto zimních měsí-
cích, hlavně v lednu a únoru zajistili 
dostatečný klid v honitbě -  v těchto 

měsících je klid velmi důležitý. Ná-
vštěvníci zimní přírody by měli ten-
to klid ctít, nenechávat své psy vol-
ně pobíhat po poli a v lese, ale vést 
je na vodítku. V zimních chladných 
měsících zvěř ztrácí energii jen sa-
motným chladem a každý pohyb 
navíc může znamenat úhyn.

Závěrem bych chtěl jménem 
svým i jménem myslivců z Mistřic 

poděkovat všem, kteří nám v naší 
činnosti pomáhají a všem občanům 
popřát klidné a pohodové Vánoce, 
dětem štědrého Ježíška a do další-
ho roku 2013 hodně zdraví, štěstí, 
osobní spokojenosti a pracovních 
úspěchů.

„Myslivosti zdar!“
Radim Knot, 

předseda MS Kopec Mistřice

řádat první rybářský ples, tradiční 
závody v rybaření a taky chystáme 
akce pro děti spolu s Občanským 

sdružením Čagan. 
Za odvedenou práci chci přede-

vším poděkovat všem členům sdru-
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Zahrádkáři
Vážené zahrádkářky, zahrádkáři, 

občané Mistřic a Javorovce. 
Blíží se nám zase konec roku, 

který utekl jako voda v potoce a do-
volte nám jej zhodnotit i z hledis-
ka zahrádkářského. Rok 2012 patřil 
mezi roky průměrné, dalo by se říct 
v některých oblastech i roky horší.

Co bylo to pro nás horší? Byly to 
silné únorové mrazy, které přišly po 
docela klidné a mírné zimě před-
cházejících dvou měsíců.

Tyto mrazy hlavně ovlivnily vi-
nohrady, které v některých částech 
Moravy zcela vymrzly.

Vymrzly taky mladé stromky sá-
zené na podzim předešlého roku. 
Jejíž příčinou byla nedostatečná zá-
livka při sazení, nahrnutí zeminy ke 
kmínku a celkové obalení stromku 
např. papírem.

Jako by toto nestačilo, přišly 
i jarní květnové mrazíky, které po-
škodily vysázená rajčata, brambory 
a jiné plodiny. Taky špatně odkvet-
ly švestky, meruňky i jabloně, což 
mělo za následek jejich menší úro-
du. Je zajímavé, že tento jev se ne-
dotknul durancií.

Na počátku jara letošního roku 
pořádali zahrádkáři z Mistřic ukáz-
ku roubování a očkování ovocných 
plodin včetně řezu broskvoní. Po-
kud bude o tuto činnost i dále zá-
jem, rádi celou akci zopakujeme.

Jsme na dobré cestě při získávání 
a zasílání v předstihu zpráv o ochra-
ně rostlin před různými nemocemi 
a škůdci od rostlinolékaře v Uher-
ském Hradišti. Tyto informace 
budou pravidelně zveřejňovány 
v zahrádkářských vitrínách v obci 
a pravděpodobně i v místním roz-
hlase. Pro širokou veřejnost je kaž-
dý čtvrtek v letních měsících v od-

poledních hodinách otevřena zcela 
zdarma rostlinolékařská poradna ve 
Starém Městě v zahrádkářské pro-
dejně.

Pokud to teplota dovolí, cca. 
+ 6°C, doporučujeme těm, kteří tak 
ještě neučinili postříkat 6% rozto-
kem Kuprikolu nebo Šampionem 
celou zahradu proti plísním a brzy 
na jaře to zopakovat /obzvláště 
u broskvoní/. 

Dále je nutno mít na paměti jar-
ní postřik /Horizontem 250 EW, 
Rovrálem FLO, Bajkor 25 WP/ proti 
moniliové hnilobě /spále/ meruněk 
a višní. Jinak vám začnou odumírat 
mladé menší i větší větve i s plůdky.

Jelikož jsme se přesunuli do 
měsíce prosince, je nutno posbírat 
a odstranit ze stromů mumifi kované 
plody, které následně spálíme, aby se 
nestaly šiřitelem dalších chorob.

V tuto dobu vápníme zryté záho-
ny připravené na příští rok a trávní-
ky proti prorůstání mechu.

Nesmíme zapomínat na desin-

fekci prostorů pro uskladnění ovoce 
a zeleniny. Tyto prostory pravidelně 
větrat a odstraňovat nahnilé ovoce 
ze skládky.

Počátkem prosince se odebírají 
rouby peckovin a koncem tohoto 
měsíce je možno odebírat rouby 
jádrovin pro jarní roubování. Rou-
by je nutno desinfikovat 0,7% roz-
tokem Kuprikolu a uložit ve spod-
ní části lednice, případně jiného 
chladného místa otočeného na se-
verní stranu.

Nezapomínejme ani na naše ptac-
tvo s vyvěšením a naplněním krmí-
tek.

Zahrádkářskými výpěstky jsme 
se prezentovali dne 9. prosince t.r. 
na Vánočním jarmarku pořádaným 
OÚ v Mistřicích.

Hezké prožití svátků vánočních 
a mnoho pěstitelských úspěchů s mi-
nimem chorob v roce 2013 vám za 
Český zahrádkářský svaz v Mistři-
cích přejí Knap Vr.st. a Mikel Fr.

žení a Obecnímu úřadu Mistřice za 
spolupráci na daných projektech.

Blíží se nejkrásnější svátky 
v roce. Tak mi dovolte popřát všem 

spoluobčanů Mistřic a Javorovce 
klidné a radostné prožití svátků vá-
nočních, do nového roku 2013 hod-
ně Božího požehnání, radosti, zdra-

ví a osobní spokojenosti. 
 Petrův zdar              

Milan Trojek ml., 
předseda sdružení
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Tříkrálová sbírka

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Akce, která se uskutečnila 9. pro-

since 2012 na návsi obce.
 Příjemnou atmosféru mrazivého 

odpoledne zajistil vánoční program 
MŠ, ZŠ a vystoupení Scholy Mistřice.

Zástupci místních sdružení 
a Obce Mistřice přispěli k dobré ná-

ladě teplými nápoji vhodnými pro 
děti i dospělé, něčím dobrým na 
zub, prodejem kalendářů s fotogra-
fi emi Mistřic, nabídkou bižuterie 
a na závěr nepřehlédnutelným ohňo-
strojem.

Vánoční čas připomněla skupina 

Madet sadou koled, a aby vše správně 
znělo, zajistil pan Šilhavík. Celé od-
poledne pro nás zachytil na fotogra-
fi ích pan Mikoška.

Všem, kteří se na akci podíleli 
a kteří svojí přítomností akci podpo-
řili, děkujeme.                Obec Mistřice
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Fotografi e z událostí v Mistřicích

foto Pavel Mikoška
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Fotografi e z událostí v Mistřicích
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