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Slovo starosty

Budování obce

Dovolte mi, abych Vás touto ces-
tou co nejsrdečněji pozdravil. Jelikož 
jsme na konci volebního období, rád 
bych se zamyslel nad prací, kterou 
jsme společně v tomto čtyřletém ob-
dobí v  naší obci vykonali. Zrekapi-
tuluji alespoň několik realizovaných 
projektů: nové silniční komunika-
ce, multifunkční hřiště v  Mistřicích 
a Javorovci, sběrný dvůr v  areálu     
AGRI-M, spol. s  r. o., dětské hřiště 
v Mistřicích, kompostéry na biood-
pad, atd.

Chci poděkovat, Vám spoluob-
čané, kteří jste nám při minulých 
volbách vyjádřili svou podporu a 
důvěru, které si velmi ceníme.  Za-
stupitelstvo obce se po celé čtyři 
roky snažilo odvádět dobrou prá-
ci a Vaši důvěru nezklamat. Velké 

poděkování rovněž náleží všem 
občanům, zájmovým organizacím, 
spolkům a sdružením za jejich po-
moc a obětavou práci pro krásnější 
a spokojenější život v naší obci. Bez 
této pomoci by se nám nepodařilo 
zrealizovat všechny naše plány. Dě-
kujeme! 

Za mou osobu bych chtěl říct, 
že jsem se vždy snažil přistupovat 
k problémům občana, organizace či 
podnikatele rovnoprávně, nikomu 
nestranit, prosazovat veřejný větši-
nový zájem před osobním prospě-
chem jedince. Práci starosty obce 
jsem nepovažoval za zaměstnání 
s  osmihodinovou pracovní dobou, 
ale jako službu lidem, která není 
časově omezena. Důležité bylo pro 
mě v dané situaci najít společné ře-
šení našich problémů, které v každé 
obci jsou. Tento přístup se odrazil 

ve vzájemné spolupráci se ZŠ, MŠ, 
se spolkem myslivců, hasičů, rybá-
řů, sportovců, včelařů, zahrádkářů a 
dalších občanských sdružení. Žijeme 
společně v naší obci, snažme se tedy 
rozvíjet spokojené soužití mezi ob-
čany a vytvořit takové podmínky pro 
rodiny, aby neodcházely do okolních 
obcí.

K  nadcházejícím volbám do za-
stupitelstva obce Mistřice a Javo-
rovce bych Vám popřál moudrost 
při rozhodování, neboť každý občan 
musí nést zodpovědnost za své roz-
hodnutí, kdo nás bude na obecním 
úřadě zastupovat a jakým směrem se 
bude naše obec nadále ubírat.

Z celého srdce Vám děkuji za Vaši 
podporu a rád bych Vám popřál spo-
kojený život v Mistřicích a Javorovci.

Vladimír Sedláček
starosta obce Mistřice a Javorovce

Vážení spoluobčané,
současnému zastupitelstvu obce Mistřice pomalu 

končí volební období „2010-2014“, proto nám dovolte, 
abychom Vás seznámili s aktivitami, které se nám za 
uplynulé období podařilo realizovat v obci.

Zastupitelstvo obce se řídilo strategickým plánem 
rozvoje naší obce. Přistupovalo k realizacím jednotli-
vých akcí dle jejich důležitosti, k finančním možnos-
tem obecního rozpočtu a rovněž i s ohledem na využi-
tí financování  z  republikových a EU fondů.

V následující prezentaci, která je doprovázena fo-
todokumentací sami zhodnoťte práci končícího zastu-
pitelstva v daném období.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám v uply-
nulém období věnovali.

Za vedení obce:  
Vladimír Sedláček-starosta

Vlastimil Jánoš-místostarosta 

Akce uplynulého volebního období
- rekonstrukce komunikace včetně parkoviště u MŠ 

(foto č. 01)  
- rekonstrukce komunikace „Druhá strana“ (foto č. 

02)  
- výstavba nové komunikace „Větřák - Přední mos-

tek“ (foto č. 03)  
- výstavba nové komunikace „ Ulička “ (foto č. 04)  

- výstavba propojovací komunikace -  schodiště 
„Ulička - Žlébek“ (foto č. 05)  

- rekonstrukce chodníku „Druhá strana“  (spolufi-
nancování přes MAS)

- výstavba opěrné zdi u kaple (foto č. 06)  
- výměna věžních hodin a zvonění na kapli 

v Mistřicích (spolufinancováno věřícími)  
- výstavba multifunkčního hřiště Mistřice včetně 

osvětlení (spolufinancování přes ROP) (foto č. 07)  
- výstavba multifunkčního hřiště Javorovec  (spolu-

financování přes ROP) (foto č. 08)
- výstavba dětské hřiště Mistřice – náves  (spolufi-

nancování přes ROP) (foto č. 09)
- výstavba dětské hřiště Javorovec – školní zahrada 

(foto č. 10)
- revitalizace objektů šaten  a soc. zařízení TJ Sokol 

Mistřice (spolufinancování přes MAS) (foto č. 11)
- výstavba úsporného veřejného osvětlení osady 

Javorovec (spolufinancování přes MAS) (foto č. 12)
- zateplení OÚ Mistřice (spolufinancování přes 

SFŽP) (foto č. 13)
- snížení energetické spotřeby OÚ Mistřice – osaze-

ní nového zdroje vytápění - kondenzační
  kotel, regulace, změna dodavatele energie atd. 
- zřízení nové volební místnosti v  přízemí OÚ 

Mistřice (foto č. 14)
- rekonstrukce zasedací místnosti OÚ Mistřice včet-

ně instalace ozvučení a dataprojektoru (foto č. 15)
- přestavba „Domu služeb“ na technické zázemí pra-
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covníků údržby obce (šatna, dílna, garáže
  pro obecní techniku, sklady účelového zařízení – 

stany, lavičky atd.) 
- výstavba nového odpadového centra s kamerovým 

systémem – kompostárna v areálu AGRI-
  M Mistřice (spolufinancování přes SFŽP) (foto č. 

16)
- rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Mistřice – 2. 

patro (spolufinancování Zlínského kraje) (foto č. 
17)

- rekonstrukce soc. zařízení, ředitelny ZŠ Mistřice a 
ochranného zábradlí před  školou (foto č. 18)

- koupě „Zametacího vozu“ - snížení prašnosti 
v obci (spolufinancování přes SFŽP) (foto č. 19)

- koupě traktoru „Zetor“ včetně hydraulického nosi-
če kontejnerů a kontejnerů pro separovaný a biolo-
gický odpad (spolufinancování přes SFŽP) (foto č. 
20)

- zabezpečení kompostérů na bio - odpad pro obča-
ny obce - 250 ks (spolufinancováno SFŽP)

- výstavba jednotné kanalizační přípojky DN300 
„Větřák - Přední mostek“ 

- demontáž sloupů NN „Pod zatáčkama“ - bezpeč-
nost při vyjíždění (foto č. 21)

- vybudování nového úseku osvětlení a rozhlasu (lo-
kalita – trafostanice u MŠ)

- zlepšení bezpečnostní situace na křižovatce „U 

Mlékárny“ (zatrubnění příkopu, zrcadlo,
  horizontální značení, stavební úpravy) (foto č. 22)
- kou pě techniky pro zimní údržbu komunikací 

(nyní již prováděna vlastními pracovníky)
- zahájení akce „ Rekultivace skládky 

Javorovec“(termín výstavby 2014-2015, 
- spolufinancování přes SFŽP) 
- vykoupení pozemků pro potřeby obce:

 v  Mistřicích: na návsi, areál odpadového cent-
ra, v lokalitě „Hranička- od domu p. Žižkové po 
Přední mostek“, pod komunikacemi „Ulička“ a 
„Za Valy“, směny pozemků Štěpy – Vašíčkovo

 v  Javorovci: vykoupení pozemků pod komuni-
kací p. Elfmark, pozemků nacházející se na sou-
časné skládce, pozemků vedle multifunkčního 
hřiště – chatový objekt p. Havlíčka.

Projektová dokumentace
- Rekonstrukce kapličky v Javorovci
- Rekonstrukce komunikací v lokalitě Větřák
- Doplnění kanalizace v obci Mistřice  
- Výstavba 2 garáží pro SDH Mistřice vedle OÚ 

Mistřice (stavební povolení)
- Dokončení průtahu obcí Mistřice (Křižovatka k 

družstvu – Přední mostek)
- Rekonstrukce komunikace „Zemědělská“ a 

„Nádražní“
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Evidence obyvatel
V roce 2014 se narodil/narodila
Štěpán Ondřej Vlachynský
Daniel Freund
Lucie Komárková
Antonín Magdálek 
Vojtěch Kašný
Barbora Abrhámová
Samuel Vavřínek

V roce 2014 
• se přihlásilo k  pobytu v  obci 

22 občanů
• se odhlásilo z obce 8 občanů
• vzniklo pět manželství
• byly tři manželské páry roz-

vedeny

árková
agdálek 
ný
rhámová
řínek

V roce
• se

22
• se
• vz
• by

v

V roce 2014 jsme se rozloučili
s paní Anežkou Malinovou
s panem Tomášem Medkem
s paní Anežkou Lapčíkovou
s panem Josefem Šnajdarou
s panem Františkem Kocábem
s paní Marií Trojkovou
s panem Kamilem Smetkou
s panem Vojtěchem Poláškem

ve
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Mateřská škola
Jak k jídlu, tak k dílu

Takto jsem nazvala příspěvek do Mistřických novin 
a pokud jej dočtete do konce, poznáte, že jeho obsah 
vás dovede k  tomuto názvu a zároveň k  starému pří-
sloví a potvrdí jeho pravdivost. Většina lidí si smysl 
tohoto přísloví představí celkem jednoduše. Jeden sní 
talíř guláše a poštípe fůru dřeva. Druhý sní trošku, prá-
ce udělá méně a pak si vyslechne, že je to tím, protože 
se nenajedl. Toto téma má však trochu širší souvislosti. 
Musíme začít již v předškolním věku, kdy je především 
u nejstarších dětí (5-6 letých) vyžadována jistá soustře-
děnost, s ní související komunikativnost a odpovědnost 
za splnění úkolu. 

Právě jídlo a stravovací návyky významně ovlivňu-
jí zmiňované schopnosti. Začněme proto u snídaně. 
Ta má tvořit až čtvrtinu denního příjmu energie, u 
svačiny je to 15 %. Bohužel v  dnešní době je význam 
prvního jídla přehlížen a opomíjen. Možná se na tom 
podílí ranní spěch při přípravě rodičů do zaměstnání, 
omezený časový prostor, ale také absence babičky a dě-
dečka, kteří dříve na konzumaci snídaně u dětí dohlí-
želi. Soustředěnost je také ovlivňována dodržováním 
pitného režimu. Proto při snídani by se kromě hrnku 
kakaa, pečiva (především celozrnného), jogurtu ne-
mělo zapomínat na zředěný džus nebo mírně oslazený 
čaj. Pokud se tak neděje, dítě vlastně nepije od večeře 
a již na počátku aktivit v mateřské škole bývá unavené, 
méně vnímavé. Vzhledem k tomuto trendu jsem s pří-
stupem ke stravování a zajištění pitného režimu v naší 
mateřské škole spokojená. Pitný režim máme celodenně 

zajištěný. Paní kuchařky připravují pomazánkové sva-
činky chutné, zdravé, obohacené ovocem a zeleninou. 
Prostě dítě doplní kalorie, tekutiny a je to na činnosti 
znát. Jsem opravdu ráda, že jsme neklesli k anglickému 
způsobu stravování dětí, kdy se ve školách nevaří, děti 
konzumují ohřívaná jídla přinesená z domova. 

A oběd v Mistřicích? Polévka je stále považována za 
grund a čerstvé maso, k němu přílohy širokého výbě-
ru a čerstvé zeleninové saláty neopomíjíme. Nevaříme 
z  polotovarů, jednoduše řečeno žádná dietní nemoc-
niční strava. 

Opravdu děkuji našim kuchařkám, které dětem vaří 
s láskou a s láskou také jídlo podávají. Je třeba si jejich 
práce vážit a děti učit neplýtvat potravinami. 

Praxe ukazuje, že v dalším životě se na tento školní 
servis mnohdy jenom vzpomíná. Co se týká stravova-
cích návyků, můžeme konstatovat, že co snídaní a obě-
dem tělu nedáš, odpoledne nedoženeš. A když doženeš 
večer, výsledek je jasný: špatný spánek, ranní únava, 
nastartování růstu nadváhy. Člověk nemusí sahat po 
nějakých vědeckých studiích o stravování, stačí se vrátit 
k přirozenému fungování těla. Péče věnovaná stravová-
ní dětí už od malinka má význam a je nezpochybni-
telné, že se projeví na verbální zdatnosti a inteligenci 
jedince. Jeho činnost fyzická i duševní vykazuje daleko 
vyšší kvalitu a také v úvodu zmiňovanou soustředěnost. 
Prostě jíst často, pravidelně, zdravě v menších dávkách 
a mnohdy si vzpomenout na naše předky, kteří říkávali, 
že pokud se dobře nenasnídali, nebylo po nich celý den 
nic.  

Marcela Fusková, ředitelka MŠ Mistřice
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Základní škola

Poděkování

Jen tým může dělat skvělou práci…

„Já jsem se tak těšila.‘‘ „Já taky.‘‘ 
„ Já jsem se už nemohla dočkat.“ 
To byly věty, které mě přivítaly po 
prázdninách, a když jsem viděla 
moje kolegyně s  rozesmátýma oči-
ma, věděla jsem, že letošní školní 
rok bude pohodový a plný radosti. 
Věděla jsem, že to půjde skvěle i 
přesto, že nás čeká spousta práce.

Letos jsme si naplánovali celo-
roční projektové vyučování s ná-
zvem „ JSME TÝM“, všechny naše 
aktivity budou směřovat k  tomuto 
tématu, zahrnuli jsme sem i projekt 
„Adoptuj si svého prvňáčka“. Kdy 
děti z 5. třídy budou oporou novým 
prvňáčkům, pomůžou těm nejmen-
ším rychleji se adaptovat v  novém 
prostředí a včlenit se do kolekti-
vu školy. Díky zázemí, atmosféře a 
koncepci vzdělávání, kterou dětem 
poskytujeme, k nám letos nastoupili 
i dva prvňáčci z Bílovic.

Ředitelství Mateřské školy Mistřice děkuje sponzorům za fi nanční příspěvek ve výši 33.000,- Kč na zakoupení 
50 kusů dětských ložních prošívaných souprav (polštářů a přikrývek) a dětského ložního povlečení. Přispěli 
nám: MUDr. Jiří Lapčík, Mgr. Vladimíra Hrdinová, Ing. Petr Mereďa, Martin Ševčík, Milan Žurek.

Marcela Fusková, ředitelka MŠ Mistřice

Nebudeme si pomáhat jenom 
vzájemně. V  březnu jsme začali 
spolupráci se sirotčincem v  Africe 
v Kongu. Dozvěděli jsme se o živo-
tě a osudech tamních dětí a přispě-
li jsme svou humanitární pomocí 
ke zlepšení jejich životních podmí-
nek. 

V září přijel osobně ředitel sirot-

čince P. Jean Martin Nlandu a my 
jsme si mohli poslechnout 

o realitě jejich života přímo od 
člověka, který s  těmito dětmi žije 
a pro kterého je pomáhat životním 
posláním. 

Máme před sebou velké množ-
ství aktivit, s dětmi oslavíme 
Světový den zvířat a Den Země, 
podnikneme eko-výlet do Parku 
Rochuz, těšíme se na recitační a 
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literární soutěže, na sportovní tur-
naje, na Vítání jara, překvapí nás 
Noc s Andersenem a společně s ro-
diči budeme tvořit v  dílničkách o 
Vánocích i Velikonocích. Budeme 
pokračovat v  profesních besedách. 
V květnu nám pan Palčík představil 
svou profesi technika, konstruktéra. 
Byla to velmi vydařená akce, kte-
rá splnila svůj účel, a díky výbor-
né prezentaci, jsme objevili kouzlo 
nové profese. Letos máme slíbenou 
exkurzi papíren, dozvíme se o prá-
ci instalatéra a vojenského pilota. 
Jsem velmi ráda, že i rodiče se začí-
nají účastnit dění uvnitř školy, že se 
začínají stávat naší součástí.

Že jsme tým, neplatí pouze pro 

učitele, děti, rodiče, ale i pro vedení 
obce. Můžu říct, že jsme 

jako TÝM opravdu začali fungo-
vat. Díky nim se naše škola začíná 
proměňovat, máme krásné sociální 
zařízení v  přízemí, je vymalováno, 
zábradlí bylo vyměněno za nové, v 
int eriéru budovy nerezové. Škola 
začíná ukazovat svou vnitřní krá-
su, je z ní místo nejen plné skvělých 
učitelů, ale příjemného a moderní-
ho vybavení, které slouží našim dě-
tem. Jednání současných radních je 
velmi vstřícné a velkorysé a my pak 
víme, že s námi opravdu počítají.

Pokud chceme, aby děti, učite-
lé i rodiče chodili do školy rádi, je 
nutná vnitřní motivace a ta musí 

být založena právě na smysluplnosti 
všech aktivit a na vzájemné spolu-
práci.

Jako škola budeme rozvíjet myš-
lení dětí, jejich kreativitu, pozitivní 
komunikaci, samostatnost, ale i po-
cit sounáležitosti. Je nezbytné pro 
dnešní svět, aby se děti naučily ne-
jen přemýšlet a přijímat informace, 
ale na základě svých znalostí a do-
vedností, aby uměly vyřešit problé-
my běžného života. 

Uvědomuji si, že všestranná a 
láskyplná péče je zárukou kvalitní-
ho dětství a jsem šťastná, že i my ji 
můžeme dětem poskytnout.

ředitelka školy 
Mgr. Pavla Chocholatá

Naše děti v Kongu nebo v Mistřicích ?

Projekt Naše děti v  Kongu organizovaný Farní 
charitou Kralupy nad Vltavou se snaží o podporu a 
zajištění důstojných životních podmínek necelé tři-
cítce dětí z  Domova Panny Marie Lurdské v  Loangu 
v Demokratické republice Kongo. Všechny tyto děti ně-
jakým způsobem přišly o své rodiče a žijí v krajní nouzi 
(nedostatečná a nevyvážená strava, nedostatek oble-
čení a vybavení, nedostupnost vzdělání, nedostatečná 
zdravotní péče apod.). Díky našemu projektu a hlavně 
díky štědrosti dárců z České republiky ale mají i sirotci 
z Loangu naději na lepší budoucnost.

Protože cílem projektu však není jen shromáždit co 
největší obnos peněz, ale také rozšířit povědomí o život-
ních podmínkách obyvatel rozvojových zemí a zabývat 
se otázkou nerovného přístupu ke světovému bohatství, 
snažíme se do něj vtáhnout a zaangažovat i školní děti. 
Proto jsme vytvořili výchovně-vzdělávací program, při 
němž se žáci základních 
škol seznámí se životem na-
šich dětí v Kongu a zároveň 
svou prací přispějí k  pod-
poře projektu. Po přednášce 
doprovázené ukázkou foto-
grafi í z  Konga totiž školáci 
vyrábějí malé upomínkové 
předměty a propagační le-
táčky, které potom za sym-
bolickou cenu 20 Kč (= 
denní náklady na jídlo pro 
jedno dítě) prodáváme ve 
prospěch našich sirotků.

Jsme moc rádi, že jsme na jaře tohoto roku mohli 
uskutečnit náš program také v ZŠ Mistřice, kde se nám 
dostalo velmi vřelého přijetí. Nejenže nám děti vyro-
bily balíčky s dárečky, ale zároveň je i prodaly. Výtěžek 
z  prodeje doplněný  fi nančními příspěvky zaměstnan-
kyň školy tak už mohl putovat do dalekého Konga. I 
díky práci žáků a učitelů ZŠ Mistřice dnes mohou 
Blandine, Michel, Pélagie a další děti chodit do školy,  či 
jít bezplatně k lékaři, když jsou nemocní. Kromě toho 
nám paní ředitelka se svým pedagogickým sborem na-
vrhla dlouhodobou spolupráci a podporu.

V září jsme u příležitosti první návštěvy ředitele si-
rotčince, otce Jean-Martina Nlandu, v  České republi-
ce zavítali do Mistřické školy podruhé. Dali jsme tak 
dětem, učitelkám i pozvané veřejnosti možnost položit 
své dotazy tomu nejzasvěcenějšímu. Po asi hodinové 
besedě s dětmi jsme byli učitelkami a ostatními zaměst-
nankyněmi školy pozváni na milé posezení s pohoště-
ním. Toto setkání bylo velmi srdečné a radostné a při-

pomínalo nám spíše setkání 
starých dobrých přátel než 
seznamování neznámých 
lidí. Během celé návštěvy 
ZŠ Mistřice na nás dýchal 
duch pokoje, přátelství a 
spolupráce, který na této 
malé škole vládne.

Tímto bychom rádi 
poděkovali paní ředitel-
ce Pavle Chocholaté, která 
nám otevřela dveře své ško-
ly, všem zaměstnankyním 
za jejich srdečné přijetí a 
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Chata Valaška

Nejlepší škola v přírodě

Jednoho krásného slunečného 
dne jsme vyjeli na školu v přírodě. 
Byli jsme tam asi za necelou hodi-
nu. Dojeli jsme a krásně se tam roz-
prostíraly lesy, hezky to tam vonělo 
a šumělo. A ten výhled! Podívali 
jsme se z  okna a viděli nekonečné, 
hluboké a překrásné lesy. A to ještě 
nemluvím o Valašce. Je to krásná, 
nově opravená chata s hezkými po-
koji a balkónem. 

Sotva jsme se vybalili, už jsme 
hráli senzační hry. Šli jsme také do 
bazénu. Byl tam obrovský vnitřní 
bazén a sauna. Před chatou nádher-
né prolézačky a lanovka. 

Uspořádali jsme táborák, kde 
jsme si sami vymysleli hry. Hráli 
jsme nádhernou a zábavnou hru 

Julie Řeřuchová

Na Valašce bylo krásně,
i když občas pršelo
a teď tady vyprávím, že moc se mi 
tam líbilo. 

Výšlapů tam bylo dosti,
tak akorát pro radosti. 
Naše stezka odvahy,
ta nebyla pro sraby. 

Různé hry jsme tam hráli, 
při kterých jsme se smáli. 
Táborák tam také byl
a špekáček nás posílil. 

Prospektor. Navečer byla diskotéka. 
Další den byla stezka odvahy 

v tmavém, černém, hlubokém lese. 
Vyhráli jsme pohádkový orien-

práci a také všem žákům, kteří, jak jsme později zjisti-
li, otevřeli nejen svá srdce, ale i své pokladničky proto, 
aby se jejich kamarádům v dalekém Kongu žilo o něco 
lépe než doposud.

Už teď se těšíme na další spolupráci a snad i nové 
setkání v ZŠ Mistřice.

S díky Markéta Debroise, 
koordinátorka projektu Naše děti v Kongu

Více informací o projektu naleznete na:  http://cha-
rita.nasefarnost.cz/view.php?cisloclanku=2013090001

tační běh. Na chatě Valašce se mi 
moc líbilo. Vydržela bych tam klid-
ně ještě jeden týden. Je to tam super!

Valentýna Ševčíková

Dobře nám tam vařili
i brambory smažili. 
Skákali jsme, šplhali, 
na závodech běhali. 

Nikdy jsem se tam nenudila, 
vždycky jsem se pobavila. 
Proč tam nejedeš?
Že je špatná, to je lež. 

Moc se mi tam líbilo,
co se řeklo, to se splnilo. 
No prostě naše škola v přírodě
byla celá v pohodě.
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Poděkování
Naše díky patří paní Stanislavě Tománkové za výborné vedení kroužku sportovních her, regionální výtvar-

nici paní Hance Sládkové za výzdobu školy, panu Janu Rudínskému za instalaci školního zvonění, paní Mgr. 

 Vladimíře Hrdinové za fi nanční a morální podporu školy, panu starostovi Vladimíru Sedláčkovi a celému 

vedení obce za zakoupení Slabikářů pro 1. třídu, za příspěvek na plavání, který značně snížil fi nanční nákla-

dy rodičů a za jejich iniciativu, spolupráci a vstřícné jednání při rekonstrukci školy.

ředitelka školy Mgr. Pavla Chocholatá

Slavnosti vína
Naše obec se tradičně zúčastnila XII. SLOVÁCKÝCH 

SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK v 
Uherském Hradišti. 

V tomto roce nám počasí nepřálo, ale všichni jsme 
věřili, že se ukáže sluníčko a se slunečními paprsky se 
rozzáří také radost a veselí na našich tvářích. Všechno 
se obrátilo k dobrému a slavnosti vína po průvodu kro-

jovaných pokračovaly ve Smetanových sadech kultur-
ním programem RZM a prezentací obcí regionu růz-
nou nabídkou ochutnávání tradičních výrobků. Chtěli 
bychom poděkovat všem účastníkům, kteří se podíleli 
na průvodu a organizaci slavností vína a přispěli k dob-
ré prezentaci naší obce.

V. Sedláček, starosta obce 
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Zpráva o činnosti ZO ČZS v Mistřicích, září 2014
Vážení spoluobčané Mistřic a 

Javorovce, zahrádkářky a zahrádkáři. 
Nastal nám podzimní čas, který v le-
tošním roce, díky chladnému a dešti-
vému počasí ve druhé polovině srpna, 
přichází o něco dříve. Práce na za-
hrádkách jsou v plném proudu a dny 
se pomalu krátí. Přesto se na chvíli za-
stavme a lehce se poohlédněme zpět.

V  letošním roce došlo ke změně 
na postu předsedy Českého zahrád-
kářského svazu Mistřice. Na výroční 
členské schůzi začátkem roku, byl 
zvolen novým předsedou Petr Blažek 
(43let), který tak nahradil dlouholeté-
ho předsedu Vratislava Knapa. Touto 
cestou bychom rádi poděkovali panu 
Vratislavu Knapovi za jeho předsed-
nictví a popřáli mu hodně zdraví, 
spokojenosti a mnoho zdaru v naší 
další společné spolupráci. Novým 
členem v  letošním roce 2014 se stal 
Miroslav Měrka.

Co se v  letošním roce již udá-
lo. V  březnu proběhla přednáška 
Územního sdružení ČZS Uherské 
Hradiště na téma roubování a oč-
kování ovocných stromů. Na ni pak 
navázala praktická ukázka očkování, 
roubování a řezu ovocných stromů 
u pana Františka Mikela. Bohužel ale 
musíme konstatovat, že obou akcí se 
zúčastnilo jen několik místních obča-
nů. V dubnu jsme spustili nové webo-
vé stránky www.zahradkari-mistrice.
cz, kde pravidelně upozorňujeme na 
činnosti v aktuálním měsíci, na vý-
stavy, přednášky a různé další akce. 
Kromě toho na stránkách najdete i 
další užiteční informace. 

Protože nastává podzimní obdo-
bí výsadby nových stromků, dovolte 
nám pár užitečných rad. Pro malé 
zahrádky s nedostatkem prostoru se 
dnes dají ve školkách koupit různé 
druhy zákrsků jabloní, hrušní, třeš-
ní, broskvoní aj. ovocných stromků, 
které pomalu rostou, velmi brzy 
plodí a co hlavně, koruny těchto 
stromků nezabírají rozhodující část 
menších zahrádek. Velmi žádané 
jsou obzvláště sloupovité ovocné 

stromy na pomalu rostoucích pod-
nožích (max. výška 2,5m), které se 
vysazují ve vzdálenostech 50-80cm 
od sebe. 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv 
ovocný stromek, vždy byste o něm 
měli mít základní informace. U jablo-
ní je důležité vědět, na jaké je podno-
ži a o jakou odrůdu se jedná a co od 
ní očekáváte. Důležitá je i rezistence 
vůči různým chorobám. Co se týká 
podnoží, tak mezi velmi vzrůstné pa-
tří M1, M11 nebo A2, středně vzrůst-
ná je M4 a pomalu rostoucí jsou M9 
a M26 – vhodné například do ovoc-
ných stěn. Podle těchto ukazatelů 
podnoží, vám budou jabloně růst, 
plodit i stárnout. Pravidlo říká: Čím 
pomalu rostoucí podnož, tím více 
jabloní na řádku, tím skořejší úroda, 
ale taky menší živostnost. U rychleji 
rostoucích podnoží to platí obráceně.

Při sázení nových ovocných 
stromků je třeba dodržovat následu-
jící zásady. Jáma by měla být v kaž-
dém případě vykopána do hloubky 
60cm a v  průměru 60-80cm. Jámu 
nekopeme kónicky, ale vždy musí být 
dodržen stejný průměr. První vrstva 
zeminy do hloubky 30cm se dá na 
jednu stranu, kde se z  této zeminy 
vyklepou drny. Další spodní vrstvu 
o 30 cm je nejlépe nahradit zeminou 
kvalitnější (například z  kompostu 
nebo posbírat krtince). Při výsadbě 
promícháme kompost se zeminou a 
přidáme hnojivo. Důležitá je i prů-
běžná zálivka a to v objemu 20-30 lit-
rů na jeden stromek. Stromek by měl 
být v půdě posazen do stejné výšky, 
jako byl ve školce. Před samotnou 
výsadbou je třeba na 24 hodin po-
nořit celý stromek i s  korunkou do 
vody a korunku vždy zakracovat až 
na jaře.

V  tomto podzimním období nás 
ještě čeká na zahrádkách hodně prá-
ce. V září se vracejí mšice z bylinných 
hostitelů zpět na ovocné stromy a 
keře. Pokud dojde k projevům jejich 
přemnožení na ovocných kulturách, 
musíme ještě i nyní zasáhnout vhod-

ným postřikem, kterých je mnoho 
(například Pirimor 50 WG, Calypso 
480 SC, Reldan 22, aj.). 

Rádi bychom upozornili zahrád-
káře na skutečnost, že ovoce spadené 
na zem a napadené moniliózou se ne-
dává na kompost. Nahází se do vyko-
pané jámy, zasype vápnem a pak zemi-
nou. Také hryzci se letos přemnožili a 
způsobují škody na mladých i starších 
vysazených stromcích. Užírají jim ko-
řeny a stromky pak následně hynou. 
Obrana proti nim jsou kočky domácí 
a před výsadbou v místě výskytu těch-
to hlodavců, kořeny stromů obalené 
králíkářským pletivem.

Chceme ještě připomenout, že na 
prodejně Zahrádkářských služeb ve 
Starém Městě, u zde přítomného ing. 
Ladislava Vaňka, probíhá zcela zdar-
ma poradna rostlinolékaře. Poradna 
je v provozu od jara až do podzimu 
každý čtvrtek v  odpoledních hodi-
nách od 15:00 do 17:00. Dále v pod-
zimních měsících proběhnou výsta-
vy ovoce a zeleniny, které budou i 
prodejní a to ve Věžkách, Kroměříž a 
Olomouci. Doporučujeme návštěvu 
těchto výstav a to jak k poznání, ke 
koupi ovocných stromků, k relaxaci 
a konečně k pěknému výletu s rodi-
nou. 

Co je před námi. Ve spolupráci 
s  OÚ Mistřice jednáme o založení 
ovocnářské školky, kde bychom chtěli 
nabídnout  kvalitní a rezistentní od-
růdy ovocných stromků a drobného 
ovoce a provádět zde ukázky řezu, 
roubování a očkování.

Vážení spoluobčané, neblahou re-
alitou je, že i náš spolek jako mnoho 
jiných stárne. Proto bychom rádi uví-
tali v našich řadách nové mladé tváře. 
Zahrádkářky a zahrádkáře, s  láskou 
k přírodě a k hodnotám vytvořeným 
vlastní prací na čerstvém vzduchu a 
na sluníčku. My můžeme na oplátku 
nabídnout zkušenosti, dobrou radu a 
pomocnou ruku. 

Český zahrádkářský svaz Mistřice, 
Blažek Petr, Mikel František 

a Knap Vratislav



strana 22

Mistřické noviny

Výjezd k ohni a příjezd k potopě
Jak je již dlouholetou tradicí, byla 

první významnou událostí v letoš-
ním roce výroční valná hromada. V 
sobotu 18. ledna byla za přítomnosti 
starosty obce Vladimíra Sedláčka a 
dalších hostů zhodnocena činnost 
hasičského sboru v roce 2013 a naplá-
nována činnost na rok 2014.

Další akce však plánována nebyla. 
Ve čtvrtek 6. února po 16. hodině byl 
vyhlášen poplach zásahové jednot-
ce. Požár sklepních prostor v rodin-
ném domě číslo popisném 392. I přes 
rychlý příjezd (do 5 minut od vyhlá-
šení poplachu) na místo požáru bylo 
prvotním průzkumem zjištěno, že 
vlivem žáru došlo k prasknutí vodo-
vodního potrubí a tím i uhašení po-
žáru. Tudíž se požár změnil v potopu 
a zásahová jednotka musela ze sklep-
ních prostor čerpat vodu až do pří-
jezdu pohotovosti vodařů a uzavření 
vodovodního řádu v dané lokalitě. 
Ukončení zásahu bylo kolem 19 hodi-
ny. Tímto případem bylo ukázáno, jak 
je nutné dodržování protipožárních 
opatření okolo topidel, především v 
topné sezóně, která se v tomto období 

blíží.
V měsíci únoru byla po domlu-

vě s obcí zakoupena CAS 25 Š706. 
Stávající cisterna, kterou sbor vlastnil, 
byla ekologicky zlikvidována z důvo-
du poruchy, jejíž náklady na opravu 
by byly fi nančně náročnější než za-
koupení cisterny v lepším technickém 
stavu. I přesto je zapotřebí úprav, na 
kterých se podílí členové zásaho-
vé jednotky a především Miroslav 
Kasala, kterému je třeba za jeho ocho-
tu poděkovat. 

Do kulturního dění v obci se sbor 
dobrovolných hasičů zapojil v únoru 
spolupořadatelstvím na tradičním fa-
šanku. S majiteli hospůdky U Kameňa 
naplánovali krásné zimní počasí a v 
tradičních maskách prošli celou ves-
nicí. Při noční zábavě v hospůdce U 
Kameňa pak za hlasitého naříkání po-
hřbili basu piva.

Po dvou letech se v plánu práce 
objevil sběr starého železa. Především 
soutěžní družstvo a členové zásahové 
jednotky roznesli po domech letáky 
s žádostí o nachystání starého nepo-
třebného železného odpadu. Sbírán 

byl taktéž nepotřebný papír, který byl 
posléze věnován do sběru základní 
škole. Všem spoluobčanům je třeba 
poděkovat za nachystání starého že-
leza, a tím taky přispěním na činnost 
sboru dobrovolných hasičů.

Letní období je spojováno s požár-
ním sportem. Soutěžní družstvo se od 
27. dubna objevilo na 32 závodech ve 
čtyřech okresech. Celkově si medailo-
vé pozice vybojovalo na 11 závodech, 
když obsadilo 5 krát 1. místo, 5krát 2. 
místo a 1 krát 3. místo. Jedním z před-
ních cílů bylo vítězství ve Velké ceně 
okresního sdružení hasičů, což se ov-
šem, nepodařilo a po posledním zá-
vodu v celkovém hodnocení obsadilo 
2. místo. Mistřické družstvo se také 
zapojilo do Podhostýnské hasičské 
ligy, kde obsadilo v celkovém hodno-
cení 4. místo. Poslední závod, kterého 
se zúčastní, je 17. října noční závod v 
Uherském Brodě.

V neděli 20. července se uskuteč-
nil již 25. ročník soutěže O putovní 
pohár starosty obce Mistřice. V par-
ném odpoledni se do Mistřic sjelo 
14 družstev mužů a 8 družstev žen. 

mladí hasiči na jediném závodu v letošním roce na Salaši.
Horní řada: Sára Tomičová, Anetka Ondroušková, Jakub 
Schön, Franta Medek, vedoucí Martin Schön
Dolní řada: Honza Kasala, Ríša Malina, Eliška Kasalová, 
Vojta Kocáb
Dole leží: Míša Medková
Chybí: Janička Polášková, Izabela Malinová a Adélka Hrab-
cová

soutěžní družstvo mužů na soutěži PHL v Pravčicích
zleva: Tomáš Magdálek, Ondřej Mrnuštík, Vojtěch Kocáb, 
Petr Kropáč, Jiří Ondroušek, Petr Kocáb, Martin Kocáb
Na fotografi i chybí ještě členové kolektivu: Jan Kučera a Petr 
Hlavačka
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Myslivci v Mistřicích
V podzimních měsících mají my-

slivci jako každoročně mnoho práce 
s  přípravou a distribucí krmiva do 
krmných zařízení. 

V  letních měsících má zvěř hoj-
nost potravy z vegetace, je v plné síle, 
ale s podzimem přicházejí měsíce, 
kdy je pro zvěř více a více obtížnější si 
potravu obstarat. Proto musí myslivci 
připravit dostatek kvalitního krmiva, 
které budou zvěři předkládat po celou 
zimu. Mimo práce v honitbě, je pod-
zim taky čas, kdy myslivci sklízejí plo-
dy své činnosti. V  listopadu začínají 
společné hony na drobnou zvěř, do 
konce roku bude vrcholit doba lovu 
srn a srnčat a doba lovu daňčí zvěře. 
Chtěl bych touto cestou požádat ob-
čany, aby v  době provádění společ-
ných honů, byli shovívaví a tolerovali 
tuto činnost, která se provádí mnoh-
dy i v blízkosti jejich domů. Myslivci 
se snaží být také obezřetní a snaží se 
co nejméně občany svou činností ob-
těžovat. 

Naše myslivecké sdružení jako 
jedno z  mála mysliveckých spolků 
v  okrese Uherské Hradiště pořádá i 
letos - už čtvrtý ročník -  „Lov s lo-
veckými dravci“, který se bude konat 
v naší honitbě dne 18. 10. 2014 a na 
který mistřičtí myslivci srdečně zvou 

širokou veřejnost. 
S pozdravem 

„Myslivosti zdar“!
R. Knot

 Předseda MS Kopec Mistřice
Mail: ms.mistrice@email.cz

Velké horko neovlivnilo jen účast 
družstev a diváků, ale i dosažené časy. 
Vítězství si v kategorii mužů odvezli 
na Zlínsko časem 17,91 sekundy muži 
z Bratřejova, kteří měli shodný čas s 
druhým družstvem 

pořadí Mladcovou (ZL). Nadvládu 
Zlínského okresu potvrdily svým ví-
tězstvím ženy z Hřivínova Újezdu, 
když docílily času 19,48 sekundy. 
Domácí družstvo mužů obsadilo ča-
sem 18,30 sekundy 4. místo. Nutné je 
poděkovat nejen organizátorům, ale 
i sponzorům, kteří přispěli věcnými 
cenami do tomboly.

Nedílnou součástí sboru dob-
rovolných hasičů jsou mladí hasiči. 

Přes velkou snahu se nedařilo získat 
potřebný počet členů pro zapojení 
do závodní činnosti. Kolektiv se po-
tkával se zraněními, nemocemi nebo 
jinými akcemi, které ovlivňovaly slo-
žení družstva. Zlepšení nastalo až po 
uskutečnění dětského dne na návsi, 
kde měli hasiči pro děti velmi zají-
mavé stanoviště. Soutěžní družstvo 
se poskládalo alespoň na jeden závod, 
na kterém se mohli noví členové pře-
devším seznámit s podobou sportu 
mladých hasičů. V současnosti se ko-
lektiv mladých hasičů připravuje na 
závod požárnické všestrannosti, tak-
zvaný branný závod, který se usku-
teční 18. října v Nezdenicích. Rádi 

bychom přivítali v kolektivu mladých 
hasičů nové členy z řad žáků základ-
ních škol. Schůzky se konají v lichém 
týdnu v úterý a v sudém týdnu ve 
středu, vždy od 16 hodin v hasičské 
zbrojnici.

Závěrem, bych chtěl poděkovat 
všem členům, kteří se podílejí na 
činnosti sboru dobrovolných hasičů 
v Mistřicích a soutěžním družstvům 
za dobrou reprezentaci našeho sbo-
ru. 

Do konce roku nezbývá víc než si 
přát, aby v naší obci již nehořelo a čle-
nové se mohli zabývat příjemnějšími 
aktivitami. 

M. Schön
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