
strana 1

2015

Prosinec 2015
Ročník XX.Ročník XX.

fo
to

 A
da

m
 Š

pa
lek



strana 2

Mistřické noviny

Slovo starosty

Budování obce

Vážení spoluobčané, 
rok se s rokem sešel a máme tu opět dobu adventní. 

Období čtyř neděl před vánočními svátky, dobu rozjí-
mání a dobrosrdečnosti, ale také dobu nakupování vá-
nočních dárků, pečení cukroví, úklidu a výzdoby našich 
domovů.

Chtěl bych Vás prostřednictvím Mistřických novin 
pozdravit a stručně informovat o aktuálním dění v naší 
obci. V naší obci se za poslední rok uskutečnilo následu-
jící, popř. dále probíhá: 
• výkup pozemků pro dopravní a  technickou infra-

strukturu pro komunikace (kanalizace, plyn a rozvo-
dy elektrické energie)

• zpracování situační studie pro projektové dokumen-
tace komunikací, kanalizací a vodovodů v obci

• probíhají jednání v  rámci přípravy studie na odka-
nalizování Javorovce, popřípadě vybudování čističky 
odpadních vod v Javorovci

• byla dokončena rekonstrukce komunikace a  kanali-
zace ,, Větřák“ větev ,,A“

• výkup pozemků pro Základní školu Mistřice, na kte-
rých obecní úřad plánuje vybudování nové opěrné 
zdi za školou, vybudování hygienického koutu a roz-
šíření tělocvičny ZŠ Mistřice

• byla podána žádost o dotaci na nákup zásahové tech-
niky a výzbroje pro SDH Mistřice

• byla provedena demolice obecního domu č.p. 158 
(havarijní stav)

• proběhlo otevření sběrného dvora s kompostárnou
• byla otevřena přírodovědná naučná stezka po 9 kata-

strech
• bylo rozšířeno parkoviště v ,, Oboře“ Javorovec
• vybudovala se parkovací plocha pro postiženého syna 

manželů Hanáčkových v Javorovci
• vybudovalo se nové dětské hřiště v MŠ Mistřice (část 

nákladů pokryla dotace z MMR)
• proběhla rekonstrukce pomníků padlých hrdinů I. a II. 

světové války (část nákladů pokryla dotace z MO)
• bylo provedeno geologické zabezpečení sesuvů a re-

kultivace pozemků  ,,Hony“, Javorovec

Nadcházející vánoční čas s  sebou přináší atmosféru 
radosti a rodinné pohody. Proto chci touto cestou podě-
kovat všem občanům, podnikatelům, AGRI-M a členům 
zastupitelstva obce za jejich obětavou práci pro naši obec 
a pro ostatní spoluobčany. Přeji Vám, vážení spoluobča-
né, příjemné prožití svátků vánočních v  klidu a  pokoji 
a do nového roku 2016 přeji hodně zdraví, lásky a úspě-
chů ve Vašem osobním i profesním životě.  

Vladimír Sedláček, starosta obce Mistřice

Komunikace a kanalizace „Větřák“ větev „A“Komunikace a kanalizace „Větřák“ větev „A“
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Demolice obecního domu č.p. 158Demolice obecního domu č.p. 158 Demolice obecního domu č.p. 158Demolice obecního domu č.p. 158

Otevření sběrného dvora a kompostárnyOtevření sběrného dvora a kompostárny Parkovací plocha pro syna manželů HanáčkovýchParkovací plocha pro syna manželů Hanáčkových

Nové dětské hřiště MŠ MistřiceNové dětské hřiště MŠ Mistřice Nové dětské hřiště MŠ MistřiceNové dětské hřiště MŠ Mistřice
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Rozšíření parkoviště „Obora“ JavorovecRozšíření parkoviště „Obora“ Javorovec Rozšíření parkoviště „Obora“ JavorovecRozšíření parkoviště „Obora“ Javorovec

Rekonstrukce pomníku hrdinů I a II světové válkyRekonstrukce pomníku hrdinů I a II světové války Rekonstrukce pomníku hrdinů I a II světové válkyRekonstrukce pomníku hrdinů I a II světové války

Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“
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Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“

Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“Geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“
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Naučná stezka po 9 katastrechNaučná stezka po 9 katastrech
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Místní knihovna Mistřice

Slavnosti vína 

2015

V roce 2015 byla provedena cel-
ková revize v knihovně s  tímto vý-
sledkem – knihovní fond čítá 2881 
knih, které doplňují v počtu cca 650 
kusů knihy z Výměnného fondu. V 
průběhu roku 2015 bylo zakoupeno 
87 nových knih z řad krásné beletrie 
pro dospělé i děti a literatura nauč-
ná. 

Pěknou tradicí se stává účast 
občanů a  mládeže z  Mistřic na 
Slavnostech vína a otevřených pamá-
tek v Uherském Hradišti. V slavnost-
ním průvodě reprezentovalo naši 
obec asi 50 krojovaných, kteří kolem 
sebe při cestě na Masarykovo náměs-

Výměnný fond je pravidelně 
každé 2-3 měsíce obměňován. 
Stále upozorňuji na to, že vý-
půjční doba knih je 1 měsíc, ně-
kteří čtenáři však tuto skutečnost 
neakceptují, tímto se na dotyčné 
obracím, aby knihy v  nejbližší 
možné době vrátili. V ostatních 
knihovnách se účtuje poplatek za 

pozdní vrácení knih. V pří-
padě, že se jedná o  knihy 
z  výměnného fondu, které 
se zapůjčují na dobu ur-
čitou = 1 rok, znemožňují 
ostatním čtenářům výpůjč-
ku těchto knih.Čtenáře chci 
především upozornit na 
změnu výpůjční doby a  to 
vždy v  pondělí a  ve stře-
du od 16:00 – 18:30 hod. 

V případě jakýchkoli dotazů či návr-
hů (nejen ohledně knih) mě neváhej-
te kontaktovat jak osobně návštěvou 
knihovny, tak také přes web knihovny 
www.knihovnamistrice.webk.cz.

K dlouhým podzimním a  zim-
ním večerům patří mimo jiné také 
hezká a  zajímavá knížka. Naše 
knihovna je malá, ale věřím, že má 
co nabídnout , přijďte se podívat. 

L. Kopčilová, knihovnice

tí rozdávali veselou náladu a nabízeli 
kolem stojícím divákům k ochutnání 
Mistřické speciality. Po slavnostním 
průvodě pokračovaly Slavnosti vína 
bohatým kulturním programem ve 
Smetanových sadech kde má náš,, 
Region Za Moravú“ své stanoviš-
tě. Celá tato kulturní akce probíha-
la v  dobré náladě a  ke spokojenosti 
všech účastníků Slavností vína.

foto Pavel Mikoška
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Evidence obyvatel
V roce 2015 se narodil/narodila
Vojtěch Lapčík
Jindřich Miloševský
Jolana Zatloukalová
Vilém Ondroušek
Ondřej Kotačka
Sofi e Štěrbová
Josef Kroča

V roce 2015 
• se odhlásilo k trvalému poby-

tu 14 občanů
• přihlásilo se 19 občanů
• uskutečnilo se 8 sňatků

oukalová
roušek
ačka
vá
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V roce 2015 jsme se rozloučili
s panem Františkem Bilavčíkem
s paní Blaženou Habartovou
s paní Marií Vaňkovou
s paní Filoménou Žižkovou
s paní Ludmilo Poláškovou
s panem Františkem Poláškem
s panem Jaroslavem Hanáčkem
s paní Marií Sklenářovou

Vítání občánků
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Mateřská škola
Vzájemné porozumění 

pro radost dětí

Dařilo se nám ve školce ve školním roce 2014/2015…

Každou maminku i tatínka dětí naší mateřské školy 
jistě potěší, když vidí v dětských očích jiskřičku radosti 
a pohody. 

Aby tomu tak bylo i pro školní rok 2015/2016, snaži-
li jsme se my všichni, zaměstnanci mateřské školy, při-
pravit,vyzdobit a pohodou naplnit prostory. A je tady 
úterý 1. září 2015, vítáme všech 50 předškoláčků. Ti 
nejsmělejší pusu nezavřou, jiní jsou vážní s vykulený-
ma očkama, ale jsou i takoví, kterým ta maminka moc 
a  moc chybí. Paní učitelky pohlazením a  maminkov-
ským přístupem vše rychle napraví. Dětem ukážeme 
vzorně uklizené prostory,  některé i nově vymalované, 
vylepšená hrací a didaktická centra. Po schodišti spoju-
jící první a druhé nadzemní podlaží budeme chodit po 
podlahovině, která ještě voní novotou.

Ochutnáme první poprázdninové svačinky a obědy 
našich kuchařek. I v  kuchyni probíhá o  prázdninách 
velký úklid a opravy. Letos nátěry výtahů, elektrického 
robotu, kovových stolů. Také na úseku školní jídelny, 
schodišti a chodbách, máme novou podlahovinu. Tady 
patří poděkování Obci Mistřice za fi nanční podporu 
při realizaci výměny podlahoviny.

Ale na co se děti určitě nejvíce těšily po prázdni-
nách? Zcela jistě na nově zrekonstruované školní hřiště. 
To původní nám sloužilo dvanáct let. Revizní prohlíd-
kou bylo doporučeno zchátralé herní prvky odstranit. 
Do projektu „ Modernizace dětského hřiště Mateřské 
školy Mistřice“ se zapojili i  nejstarší předškoláci již 
v únoru. Nejprve kreslili návrhy vysněného hřiště. Na 
vypracování celého projektu spolupracovalo vedení 
Obce Mistřice a mateřské školy. Všichni jsme pak netr-
pělivě čekali, zda projekt bude podpořen dodací. A po-
dařilo se. 

Děti sledovaly, jak pracovníci realizační fi rmy a obce 
prováděli terénní úpravy, instalaci pohybové sestavy 
se skluzavkou a  lezeckou stěnou, instalaci opičí dráhy 
s  lanovou sítí a  lanovým mostem pro ručkování, leze-
ní a balancování, instalaci skákadel na pružině. Vše je 
umístěno na nové pryžové dlažbě.

Jsme rádi, že obec podporuje sportovně-pohybovou 
a hravou činnost dětí.   

Ne každý občan má možnost přístupu k počítači, kde se na webových stránkách můžeme dočíst o nápaditých 
akcích, do kterých se zapojuje mateřská škola. Proto považuji za vhodné zmínit se o některých z nich v mistřic-
kých novinách.

A máme za sebou už tři měsíce školního roku, napl-
něné hrou, prožitkovým učením, činností v kolektivní 
i individuální logopedické péči, ve výtvarném kroužku 
„Tvořeníčko“, hudebně-pohybovém kroužku „Naše ka-
pela“ a další školní a mimoškolní akce: drakiádu, hledá-
ní pokladu skřítka Podzimníčka, tvoření dýňových stra-
šidýlek, návštěvu galerie Slováckého muzea s výstavou 
obrazů a ilustrovaných knížek malířky H. Zmatlíkové, 
výstavu vláčků v Redutě. Obsah většiny akcí i s fotodo-
kumentací si můžete prohlédnout na webových strán-
kách obce Mistřice. 

Adventní měsíc prosinec bude plný příprav na vá-
noční svátky, těšení se na Ježíška. Už teď můžu prozra-
dit, že dárky( hudební nástroje pro hudebně pohybové 
činnosti, rekvizity a  obrazový materiál především pro 
dramatizaci pohádek) máme nakoupené díky fi nanční 
podpoře sponzorů: pana Milana Vyorálka, SVS Correct, 
spol. s r.o., pana Zbyňka Šimona, paní Lenky Cenkové, 
pana Martina Ševčíka, Nadace Synot. Moc si této po-
moci vážíme.

Děkuji Obci Mistřice za fi nanční podporu, vstříc-
nost a pomoc při řešení provozních problémů a oprav 
předškolního zařízení. Děkuji celému kolektivu zaměst-
nanců mateřské školy za kvalitní práci a pěkný přístup 
k dětem a jejich rodičům.

…Vánoce jsou za dveřmi. Všem je přeji pohodové, 
bílé a ve zdraví prožité.

Marcela Fusková, ředitelka MŠ Mistřice
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11. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Výtvarná výstava v Redutě : Slovácko  očima dětí (10. ročník)

17. 4. 2015 - Pohyb a tanec bez hranic

31. 3. 2015 - Zlínský škrpálek 2015

Je dobře, když člověk žije v kraji, 
kde se narodil. Jak se říká „když za-
pustí kořeny na rodné hroudě.“ Má 
prostě k  rodnému kraji, k  rodnému 
městu, dědině blíž. Každý kraj je 
něčím výjimečný, charakteristický. 
Pokud se člověk zaměří na tuto výji-
mečnost, vzhlédne se v ní od malič-
ka, je to jenom dobře. Vazba se posílí 
a nezřídka se z něho stává patriot. Jak 
vnímají děti z mateřských škol obec, 
ve které se narodily a  celkově ob-

Takový název nesla regionální sou-
těžní přehlídka pódiových skladeb 2015 
v Uh. Brodě. Uherskobrodský Dům kul-
tury opět po roce ožil tancem a pohybem, 
pořadatelem byla ASPV Akropolis z Uh. 
Hradiště. Soutěžilo se v   osmi věkových 
kategoriích ve věku 5 -14 a více let, v pó-
diových skladbách komerčního aerobiku 
a tanečních choreografi ích.V kategorii ae-
robic a současně v 1. kategorii – předškol-
ní děti soutěžili i naši nejstarší předškolá-
ci s rytmickou skladbou „Tarzan a Jane.“ 
Vybojovali nejen krásné 3. místo, ale 
i  diváckou cenu sympatie. Blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci MŠ Mistřice.

Soutěžní přehlídku provázel herec 
Slováckého divadla UH David Vaculík 
a  organizačně zvládli pořadatelé akci na 
jedničku.

„Tarzan a  Jane“ se líbila i  na květ-
nové přehlídce pódiových skladeb 
v  Březolupech, Besedě s  důchodci 
a Dětském dni v Mistřicích a červnovém 
Mezifarním dni v Bílovicích. 

Kongresové centrum ve Zlíně v  úterý  31. 3. 2015 
praskalo ve švech. Odpoledne od 14.30 hodin  se tam to-
tiž konal jubilejní 10. ročník přehlídky mateřských škol 
Zlínský Škrpálek 2015. Představilo se 500 dětí z 24 ma-
teřských škol z celého Zlínského kraje.

Zaplněnému sálu děti předvedly celou řadu hudeb-

last Slovácka? Na to dávala odpověď 
výtvarná výstava „Slovácko očima 
dětí.“ V samém podkroví Reduty se 
mohli od 11. 12. 2014 do 31. 1. 2015 
ujistit, že vše je, jak má být. V pre-
zentacích téměř všech vystavujících 
MŠ nechyběl slovácký kroj, housle, 
trubka, klarinet… Že na Slovácku 
žijí pracovití lidé se vztahem k půdě, 
zemědělství a  váží si úrody, kterou 
dokáží náležitě zpracovat, o  tom 
není pochyb. A tak na výkresech byly 

ních, tanečních či hereckých čísel, které společně se svý-
mi učitelkami nacvičovaly několik týdnů.

Naše „hvězdy“ (nejstarší předškoláci) zazářily s  hu-
debně pohybovým vystoupením pod názvem „Tarzan 
a Jane.“ V exotických kostýmech cvičily s chutí a vybur-
covaly hned na začátku diváky k potlesku.

vidět traktory naložené kukuřicí, ře-
pou, hrozny. Nechyběl typický strom 
Slovácka švestka. Výtvarný panel MŠ 
Mistřice originálně doplnila jedna 
ošatka s koláči a druhá s jitrnicemi. 

Výtvarná výstava v  Redutě v  le-
tošním školním roce 2015/2016 
nese název „Vodní svět očima dětí“ 
(9. 12. 2015 - 31. 1. 2016)

Pokud půjdete kolem Reduty, 
udělejte si chvilku. Stojí to za podí-
vanou. 
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20. 4. -27. 5. 2015 - Soutěž o titul „Školka snů“

Komise složená ze zástupců  re-
dakce DOBRÝ DEN S KURÝREM 
vybrala šest MŠ, které postoupily 
do fi nále a soutěžily o titul ŠKOLKA 
SNŮ. 

Mezi vybranými mateřskými ško-
lami byla i naše MŠ MISTŘICE. 

Princip a průběh soutěže: 
Po dobu od 20. dubna do 27. květ-

na  (tzn. 6 týdnů) byly v  týdeníku 
DOBRÝ DEN S KURÝREM po-
stupně, vždy po jedné, byly před-
stavovány formou celostránkové 
reportáže s  fotografi í soutěžní třídy 
mateřské školy, pro něž mohl čte-
nář hlasovat prostřednictvím kupó-
nu otištěného v  týdeníku DOBRÝ 
DEN S KURÝREM. MŠ MISTŘICE 
se v  týdeníku  DOBRÝ DEN S 
KURÝREM 27. 4. 2015.  

Vítězem měla být ta třída mateř-
ské školy, která do termínu uzávěrky 
hlasování, tj. do 27. května 2015 do 
12:00 hodin získá součtem nejvyšší 
počet bodů na zaslaných soutěžních 
kupónech.  

Výsledky soutěže byly zveřejněny 
1. června 2015 v  týdeníku DOBRÝ 
DEN S KURÝREM. 

Děkujeme všem rodičům a všem 
příznivcům Mateřské školy Mistřice, 
kteří podpořili naši školičku v soutě-
ži Školka snů. 

Za krásné vysoutěžené 2. místo 
s počtem 1 377 hlasů děti získaly : 
• Poukaz na odběr produktů 

Ovocňák v  balení Bag-in Box 
v hodnotě 1.000,- Kč  

• Ovocné přesnídávky Hamáček  
• Poukaz na výtvarné dílny, pro-

hlídku kina a promítání fi lmu  - 
18. 6. 2015 kino Hvězda

• Plyšového medvídka Hamé a spo-
lečenské hry „Reptáku, nezlob se“ 

Do soutěže se přihlásilo 18 ma-
teřských škol z okresu Uh. Hradiště, 
z tohoto počtu  redakce  Dobrý den 
s  Kurýrem vybrala  6 mateřských 
škol, které po dobu šesti týdnů bojo-
valy o titul Školka snů : 
1. místo : MŠ Uherský Ostroh: 1. 618 

hlasů (titul „Školka snů“)   
2. místo : MŠ Mistřice: 1. 377 hlasů 
3. místo: MŠ Svatováclavská UH: 895 

hlasů 
4. místo: MŠ Obchodní UB: 789 hla-

sů 
5. místo: MŠ Boršice: 715 hlasů
6. místo: MŠ Strání – Květná: 487 

hlasů 



strana 13

2015

10. 6. 2015 - Vodní  hry malých kapříků – XIII. ročník

Pohyb je život  

Pořádá je každoročně Plavecká 
škola Uh, Hradiště, kterou navštěvují 
i  naši nejstarší předškoláci. V rámci 
her soutěží jednotlivci a soutěží pěti-
členné družstvo MŠ. 

V rámci hodnocení se vyhlašují 
3  nejlepší MŠ a  3 nejúspěšnější jed-
notlivci.

Soutěžní disciplíny: splývání, pře-
kážková dráha, lovení předmětů, pod-
plouvání desky, chůze a běh po mostě.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
19 mateřských škol. Družstvo naší 
mateřské školy: Klára Stehlíková, 
Fillip Kašný, Dan Žurek, Matěj Pešina, 
Rostislav Tománek.

V jednotlivcích se na stupně vítě-
zů postavila Klárka Stehlíková. Klárce 
blahopřejeme a přejeme jí, aby dosáh-
la v plaveckém sportu, kterému se vě-
nuje od kojence,  další úspěchy.

Celému pětičlennému družstvu, 
které vybojovalo 4. místo v kategorii 
družstev MŠ, blahopřejeme a děkuje-
me za reprezentaci MŠ Mistřice.

Denním sledováním úrovně těles-
né zdatnosti i pohybových schopností 
dětí při všech aktivitách v MŠ dochá-
zíme k závěru, že je nutné neustále se 
zaměřovat na kompenzaci nedostatku 
pohybu dětí, zvýšit počet a  rozšírit 
nabídku fyzických aktivit v rámci pro-
gramu MŠ. K tomu potřebujeme do-
plňovat tělovýchovné nářadí a náčiní 
využitelné k  pohybu v  interiéru MŠ 
i na školní zahradě. Díky sponzorům 
jsme mohli v  loňském školním roce 
2014/2015 pořídit nové variabilní se-
stavy pro hrubou motoriku a  doplň-
ky k nim. Děti a učitelky MŠ Mistřice 
děkují: MUDr. Jiřímu Lapčíkovi, panu 
Milanu Vyorálkovi, SVS Correct, 
spol. s r.o., Ing. Petru Mereďovi, Mgr.
Vladimíře Hrdinové, panu Martinu 
Ševčíkovi, panu Miroslavu Sedlářovi, 
Nadaci  Synot.  

Marcela Fusková, ředitelka MŠ
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Koncepce naší školy

„Tím, že poznáváme nové rosteme. Objevujeme tím 
svůj potenciál.“

 V naší koncepci chceme nabídnout dětem a jejich ro-
dičům vše, co má moderní škola dát svým žákům a ne-
zapomínat přitom v činnosti školy na tradice kulturního 
života našeho regionu.

Našimi výchovnými a vzdělávacími strategiemi umož-
ňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelné 
využívání komunikačních technologií. Využívání výpo-
četní techniky slouží hlavně k  zábavnému procvičování 
probrané látky. V ostatních předmětech klademe důraz 

na všeobecné a  rovné 
vzdělání pro všechny, 
protože  pro úspěšný 
rozvoj dětí má velký 
význam život v popu-
lačně přirozené sku-
pině se zastoupením 
žáků s  různými vlast-
nostmi, vlohami a na-

dáním. Ve výuce využíváme efektivní metody výuky, jako 
je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky 
k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzá-
jemnému respektu a toleranci. Projektovým vyučováním 
rozvíjíme v žácích schopnost vyhledávat a třídit informace, 
propojovat znalosti z jednotlivých předmětů a prezentovat 
svoji práci před ostatními. Rozvíjíme v žácích takové zna-
losti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, 
tzn. méně encyklopedických poznatků, ale větší zaměření 
na činnostní učení. Preferujeme sportovní výchovu, vede-
me žáky ke zdravému životnímu stylu.  Prostřednictvím  
sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat 
daná pravidla, což přispívá k vědomému vnímání a dodr-
žování dalších určených pravidel. Věnujeme se intenzivně 
žákům se speciálními potřebami, žákům integrovaným. 
Vlastní činností a spoluprácí s dalšími subjekty podporu-
jeme nejen intelektuální nadání, ale i hudební, estetické, 
sportovní.  

Zaměřujeme se zejména na zdravou přátelskou atmo-
sféru a školní prostředí v duchu myšlenky „laskavé nároč-
nosti.“

Mgr. Pavla Chocholatá, ředitelka školy

Základní škola
Projektové vyučování trochu jinak

V rámci školní družiny bude na 
naší škole probíhat projektové vy-
učování s  názvem: „Babičko, pojď 
mi číst!“

Smyslem tohoto projektu je po-
sílení mezigeneračních vztahů, díky 
kterým se uskutečňuje předávání 
hodnot, kultury i zkušeností.

Mezigenerační vztahy mají zá-
sadní význam pro rozvoj jedince 
i  společnosti a  pro kvalitu života 
jako takového. Zástupci starší po-
pulace budou pravidelně našim dě-
tem číst pohádky, povídky a  nejen 
to, přijdou se s  námi podělit o  své 

životní zkušenosti. Svou osob-
ní zralostí mohou pomoci dětem 
rozšířit a  zpestřit pohled na život. 
Oboustranný dostatek zájmu a pod-
pory jistě povede k vzájemnému re-
spektu. Často slyšíme, že mladí lidé 
neumí žít s  lidmi o  dvě generace 
staršími. Ukažme dětem, jak bohatí 
a krásní mohou být starší lidé.

Lidský život je výjimečný a jedi-
nečný. Zralí lidé v sobě tuto jedineč-
nost mají. Dopřejme tedy jim i na-
šim dětem vzájemné obdarovávání.

Mgr. Pavla Chocholatá,
 ředitelka školy
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1. třída

Podzim
5. třída3. třída

Padá listí do zahrady,
podzim už je zase tady.

Vítr fouká do oblak,
nad polem se vznáší drak.

Ke spánku se chystají
ježci i sluníčko,

veverka si potají 
plní svoje hnízdečko.

Podzim, podzim už je tu,
vlaštovky chystají se k odletu

Listí padá  ze stromů, 
medvěd usíná  v pelechu.

Jablka se sklízejí, 
 zvířátka už spinkají.

Listí se zbarvuje, 
draci se pouští,  

ježek se schovává do 
hustého houští.   

Podzim čeká na náš smích,
padá listí hnědé zlaté,
mi ho pořád hrabeme, 
máma volá o půl páté:
„Až to listí shrabeme,
do peřin si vlezeme.

Krajina se mění,
barví se nám nyní,

broučci už šli dávno spát,
motýl, moucha, včela taky
sledují z postýlek mraky.

Zítra půjdem pouštět draky,
budeme se radovat.

jež
vev

plní sv

týlek
em pouštět

deme se radovat.
ho houští.

Pad
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a
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Spolek rodičů z Mistřic
V obci Mistřice již řadu let fungovalo občanské sdru-

žení rodičů Mistřic. Toto sdružení se letos v září povinně 
přetransformovalo na spolek a zvolilo si novou členskou 
základnu a nový název, tedy Spolek rodičů z Mistřic. 

Tento spolek sdružuje rodiče dětí z MŠ a ZŠ Mistřice 
a má zájem podporovat společenské dění na vesnici a po-
silovat aktivní účast dětí z MŠ a ZŠ na společenských ak-
cích pořádaných především pro ně. Chtěli bychom, aby se 
děti setkávaly nejenom ve školce a škole, ale aby i  jejich 
volnočasové aktivity byly společné. Taktéž je důležité, aby 
se přidali i rodiče dětí a měli tak možnost aktivně se zapo-
jit do námi připravovaných projektů. 

V letošním roce ještě chystáme: 
Hrátky s čertem,  sobota 12.12. 2015 od 15 hodin na 

sále v  pohostinství u  Knotů. Dvouhodinová animační 
show kouzelníka Jirky Hadaše a spolu s ním vystoupí las-
kaví čerti Kleofáš a  Trucajda, kteří si pro děti připravili 
zábavné hravé soutěže Plamínková cesta, Šikovné kopyto 
a Čertovská honička. 

Součástí programu je také Pekelná dětská diskoté-
ka s ďábelskými rytmy a  samozřejmě Škola kouzel Jirky 
Hadaše a ukázka tvarování balónků Balloon Twisting.

Zatímco se dětí zabaví, mohou si maminky nakoupit 
šperky z chirurgické oceli, šátky, čepice, svíčky a ostatní 
drobnosti, které potěší.

Beseda s PaedDr. Jiřím Jilíkem na téma Žítkovské bo-
hyně, pátek 18.12.2015 od 17 hodin na sále v pohostinství 
u Knotů. PaedDr. Jiří Jilík je autorem knih Žítkovské ča-
rování a Žítkovské bohyně a  spolu s ním se vydáme po 
stopách magie v Bílých Karpatech.

Silvestrovský pochod na rybníky, čtvrtek 31.12.2015 ve 
14 hodin od bývalé hospody U Bernatíků

Pojďte se s námi projít a zpříjemnit si odpoledne vy-
cházkou na rybníky, kde nás bude čekat malé teplé ob-
čerstvení a táborák. Špekáčky si prosím vezměte s sebou. 
Těšíme se, že vznikne nová tradice, jak si zpříjemnit silves-
trovské odpoledne. 

Plán na rok 2016 
Leden:  Veselé sáňkování
Únor:   Rodičovský ples 20.2.2016
Březen: Maškarní ples
Duben: Pálení čarodějnic
Květen:  Cesta za pokladem
Červen: Dětský den
Září:  Ahoj prázdniny – rozloučení s prázdninami
Listopad:  Adventní čarování
Prosinec: Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
  Silvestrovský výšlap     

Další informace na http://www.mistrice.cz/index.php/
spolek-rodicu-z-mistric.html

Těšíme se na Vaši účast 
Bc. Vendula Kašná,DiS. 

předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic
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Občanské sdružení ČAGAN
Vážení spoluobčané,
Občanské sdružení ČAGAN se drží tradice a v Mis-

třicích uspořádalo letos dvě akce. Tou první je Dětský den, 
který se koná vždy na konci května a nesl se v tradičním 
duchu her a  atrakcí pro naše děti pod taktovkou bratrů 

Chabičovských.  Druhou akcí bylo uspořádání podzimní-
ho setkání dětí a jejich rodičů na Lampionovém průvodu. 
Obě akce byly pořádány ve spolupráci s OÚ Mistřice na 
obecní návsi, která je pro tyto účely jako stvořená.
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Úspěšný rok SDH Mistřice
Letošní rok ve sboru dobrovol-

ných hasičů začal jako obvykle výroč-
ní valnou hromadou. Po pěti letech 
byla valná hromada volební. Členové 
sboru si zvolili sedmičlenný výbor 
sboru a tříčlennou kontrolní a reviz-
ní komisi. Starostou sboru byl zvolen 
opět Martin Schön. Za Odstupujícího 
velitele Františka Abrháma byl zvo-
len na post velitele SDH a  první-
ho náměstka starosty SDH Zbyněk 
Magdálek. První akcí sboru byl již po 
několikáté FAŠANK. Za doprovodu 
Staroměstské kapely prošlo 14. úno-
ra obcí 23 masek. Při večerní zábavě 
v  hospůdce „U KAMEŇA“ se skupi-
nou V.S.P band pak byla tradičně po-
chována basa(piva). Největší dík patří 
Emě Kocábové, která je největší hyb-
nou silou příprav i průběhu fašanku. 
To, že hasiči v  Mistřicích nejsou jen 
pro zábavu se ukázalo 17. března, 
kdy byl jednotce SDH obce kolem 23 
hodiny vyhlášen poplach. Jednalo se 
o požár půdních prostor domu číslo 
popisné 315 v osadě Javorovec. Naše 
jednotka vyjela v hojném počtu a na 
místo požáru dorazila jako první před 
jednotkami SDHO Bílovice, HZS 
Uherské Hradiště a SDHO Kunovice. 
Po uhašení požáru a  zamezení opě-
tovného rozhoření se jednotka vrá-
tila na základnu ve dvě hodiny ráno 
druhého dne. V pondělí 14. září jsme 
se museli navždy rozloučit s  dlou-
holetým členem, bývalým velitelem 
a starostou sboru panem Františkem 

Poláškem. Jeho zku-
šenosti nám budou 
již na vždy chybět. 

Podstatnou čin-
ností sboru dobrovol-
ných hasičů je výcho-
va svých následníků. 
Družstvo mladých ha-
sičů se zapoju-
je do celoroční hry 
PLAMEN. Jedním 
z úkolů je plnění od-
znaků odbornosti. 
Mladí hasiči plnily odznaky odbor-
nosti kronikáře, preventisty a  stroj-
níka. V rámci plnění okruhů hry 
PLAMEN jsou i různé výlety. Dva vý-
lety jsme za sebou měli již roce 2014 
a zbýval již jen jeden výlet. K doplnění 
okruhu jsme využily otevřeného dne 
na HZS Uherské Hradiště. V posled-
ních letech největších úspěchů mla-
dí hasiči dosahují v soutěži „Požární 
ochrana očima dětí.“ Nejdále to v le-
tošním roce dotáhl opět Jakub Medek, 
který se probojoval až do celostátního 
kola. Na vyhodnocení v centru hasič-
ského hnutí v Přibyslavi si pak mohl 
převzít ocenění za třetí místo, za což 
mu patří velká gratulace. Velká část 
činnosti mladých je trénink a  sou-
těžení ve dvou disciplínách velké 
ceny mladých hasičů okresu Uherské 
Hradiště. Přestože věkovým průmě-
rem by družstvo patřilo do věkové 
kategorie mladších žáků musí závodit 
v kategorii starších, aby mohly závo-

dit všichni členové kolektivu. V celko-
vém hodnocení tak ve starší kategorii 
VC mladých hasičů obsadilo mistřic-
ké družstvo deváté místo. Poslední 
závod tohoto seriálu se uskutečnil na 
fotbalovém hřišti v  Mistřicích, když 
musel být na poslední chvíli přeložen 
z  Uherského Hradiště vzhledem ke 
konání ME ve fotbale. Všem účastní-
kům se závod v Mistřicích líbil a byl 
velice dobře hodnocen po sportov-
ní stránce, ale i  organizační. Všem, 
kteří se na této akci podíleli je třeba 
velmi poděkovat. V měsíci říjnu se 
Mistřické družstvo zúčastnilo závodu 
požárnické všestrannosti, který je již 
započítán do hry PLAMEN ročníku 
2015-2016. Poslední akcí mladých 
hasičů v  letošním roce byl výlet na 
ROCHUS, kterého se mohl zúčastnit 
i rodiče. Akce byla ukončena opéká-
ním špekáčků. Všem, kteří pomáhaly 
při činnosti mladých hasičů je třeba 
velmi poděkovat.

Jakub Medek v PřibyslaviJakub Medek v Přibyslavi

Mladí hasiči 2015Mladí hasiči 2015

vítězové VC OSH 2015vítězové VC OSH 2015
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Nejaktivnější součástí dobrovol-
ných hasičů je sportovní družstvo 
mužů. Mistřický kolektiv se obje-
vil na 34 závodech v  pěti okresech. 
Družstvu se podařilo sedmkrát sou-
těž vyhrát, pětkrát obsadilo druhé 
místo a  třikrát třetí místo. Dvakrát 
si družstvo vylepšilo osobní rekord 
a 18krát se podařilo čas na 3B stlačit 
pod 18 sekund. V současnosti je nej-
lepší čas družstva na 3B 16,82 sekun-
dy docílený 16. srpna v  Mařaticích. 
Družstvo se zapojilo do dvou seriálů 
soutěží. V domácí VC OSH Uherské 
Hradiště se v  celkovém hodnocení 
po dvanácti závodech a po jedenácti 
letech podařilo zvítězit. Další moti-
vací byl seriál soutěží Podhostýnská 
hasičská liga, do kterého se družstvo 
zapojilo. Vydařenou sezónu potvrdilo 
družstvo mužů v celkovém hodnoce-
ní druhým místem, když na celkové 
vítězství jim chyběl pouze jediný bod 
na družstvo Zahnašovic. Součástí VC 
OSH byl také již 26. ročník domácí 
soutěže O putovní pohár starosty obce 
Mistřice. Poprvé byl předán i putovní 

pohár v kategorii žen. Do Mistřice se 
sjelo 23 družstev mužů a 10 družstev 
žen. V mužské kategorii vyhrálo do-
mácí družstvo časem 17,13 sekundy. 
V kategorii žen si putovní pohár od-
vezlo putovní pohár družstvo Rymic 
(KM) za čas 17,45 sekundy. Všem, 
kteří se na soutěži organizačně podí-
leli je třeba velmi poděkovat.  

Blíží se konec roku a je známo, že 
v  zimním období vzhledem k  pod-
mínkám, nemůže být taková aktivita 
jako v  letním období. Přesto se ne-
zahálí. Soutěžní družstvo po dohodě 
s  obecním úřadem 
v  současné době 
pracuje v  prosto-
rách fotbalového 
hřiště na zlepšení 
podmínek pro tré-
ninky i soutěže ne-
jen dospělých, ale 
i  mladých hasičů. 
Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem, 
kteří se podílejí 
na činnosti sboru 

dobrovolných hasičů. Především za 
podporu obecnímu úřadu, za mož-
nost využívání prostor fotbalové-
ho hřiště na tréninky a  soutěže TJ 
SOKOL Mistřice, za fi nanční a  ma-
teriální podporu sponzorům, rodi-
čům mladých hasičů za dopravu na 
soutěže a všem, kteří přispěli k dobré 
reprezentaci SDH Mistřice. Úplným 
závěrem bych chtěl popřát všem spo-
luobčanům do nového roku hodně 
štěstí, zdraví, lásky a především aby 
nemuseli využít pomoci naší zásaho-
vé jednotky. 

vyhodnocení PHL - 2.místovyhodnocení PHL - 2.místo

Myslivci v Mistřicích
V listopadu pokračuje 

doba lovu většiny lovné zvě-
ře. Myslivci do konce roku 
pořádají společné hony na 
drobnou zvěř. V zimních mě-
sících se musí myslivci inten-
zivněji zvěři věnovat, začíná 
doba nouze, strádání a zvěř se 
musí řádně a  pravidelně při-
krmovat. Myslivci musí zajis-
tit, aby měla zvěř v  krmných 
zařízeních dostatek kvalitního 
krmiva, pro zvěř spárkatou 
a  zaječí dostatek kvalitního 
sena a  pro bažanty dostatek 
pšenice. V korýtkách pro zvěř 
spárkatou dostatek ovsa nebo 
ječmene. Tímto bych chtěl po-
žádat občany, kteří navštěvují 
v  zimních měsících přírodu, 
aby při svých procházkách 
kolem krmných zařízení nesy-
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pali do korýtek pšenici. My mysliv-
ci víme, že chtějí zvěři v  této složité 
zimní době přilepšit, ale pšenice je 
dobrým krmivem pro bažanty, ale 
ne pro zvěř srnčí, která po pšenici 
často uhyne. To platí i  o přikrmo-
vání suchým pečivem. Zvěř na tuto 
potravu nemá přizpůsobenu trávící 
soustavu a často hyne. Myslivci musí 
taky dbát na to, aby v těchto zimních 
měsících, hlavně v  lednu a  únoru 
zajistili dostatečný klid v  honitbě, 
v těchto měsících je klid velmi důle-
žitý. Například u srnčí zvěře se vyvíjí 
plod mladého srnčete, každý stres 
a pohyb navíc, matku srnu vysiluje. 
Návštěvníci zimní přírody by měli 
tento klid ctít, nenechávat své psí mi-
láčky volně pobíhat po poli a v lese, 
ale vést je na vodítku, motorkáři by 
měli jezdit jen po cestách a ne po po-
lích, kde nejen že ruší zvěř, ale taky 
dělají škody na zemědělských plo-
dinách. Dále by návštěvníci přírody 
měli chodit jen po cestách, nevchá-
zet do krytin, houštin a „žlebů“, kde 
zvěř nachází klid. V zimních chlad-
ných měsících zvěř ztrácí energii jen 
samotným chladem a  každý pohyb 
navíc muže znamenat úhyn. Srnčí 
zvěř je v zimních měsících náchylná 
na plicní zápaly, které vznikají na-
příklad, když je zvěř proháněna psy. 
Musíme si uvědomit, že náš psí milá-
ček se ve sněhu proběhne, ale po pro-
běhnutí než vychladne, přijde domů, 
majitel ho nakrmí a kolikrát mu ještě 
připraví pelíšek ve vyhřátém pokoji. 
Takové výhody zvěř nemá, ta se po 
proběhnutí ve vysokém sněhu zasta-
ví, zimou zchladne a  dostane zápal 
plic. Tyto úhyny vídáme každoroč-
ně, kdy uhynou i  silné kusy zvěře, 
které jsou jinak ve skvělé kondici. 
Závěrem bych chtěl jménem svým 
i  jménem myslivců z  Mistřic, všem 
občanům popřát klidné a pohodové 
Vánoce, dětem štědrého Ježíška a do 
dalšího roku 2016, hodně zdraví, 
štěstí, osobní spokojenosti a pracov-
ních úspěchů. 

„Myslivosti zdar!“ 
Předseda MS Kopec Mistřice 
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Sdružení rybářů Mistřice
Sdružení rybářů Mistřice čítá 

24 členů a snaží se dobře hospodařit 
na obecních rybních.  Sečení trávy, 
kácení náletových dřevin a  oprava 
hrází neubírá sil na pořádání rybář-
ských závodů, které se stali velmi ob-
líbenými a hojně navštěvovanými. 

V pátek 4. 12. 2015 se bude konat 
v  pohostinství U Knotů Mikulášská 
beseda u cimbálu, která nám pootev-
ře dveře k vánočním svátkům a v so-
botu 19. prosince budeme prodávat 
vánoční kapry.

Jménem Sdružení rybářů 
Mistřice a jménem svým Vám všem 
přeji krásné a požehnané svátky vá-
noční. Do nového roku hlavně hod-
ně zdraví a štěstí.

Petrův zdar 
Milan Trojek ml. - předseda 

Včelaři
Dovolte nám včelařům, abychom Vám zase po čase 

připomněli tento krásný koníček. Ten se stal v Mistřicích 
srdeční záležitostí pro 16 včelařů a včelařek. Asi Vás na-
padne otázka, co na své zálibě vidíme tak pozitivního? 
Učí nás porozumět přírodě a jejím zákonitostem, lidstvo 
se sice snaží hrát na strunu ochránců přírody, ale v mno-
ha případech se jedná pouze o peníze pro skupiny jed-
notlivců. Včelař se taky díky včelám naučí klidu, spěch 
dnešní doby včely nechápou a na rychlé pohyby reagují 
bodnutím, které je pro člověka prospěšné jako prevence 
před revmatismem, ale pro včeličku 
znamená její smrt a  to dobrý včelař 
jistě nechce. Ne nadarmo se mluví 
o včelách jako o nejpilnějších tvorech 
na zemi a ony opravdu jsou a proto 
mnozí včelaři též žijí prací. Těch po-
zitiv je ještě na dlouhé vyprávění, ale 
už se budeme věnovat raději včelkám. 
Základem rodu je včelí matka nebo 
taky „královna,“ ta je ve včelstvu 
jen jedna, líhne se za šestnáct dní, 
její role je, aby nevyhynulo včelstvo 
a proto po celý svůj život, který může 
být pět až sedm let klade vajíčka. 
Z  jedněch se líhnou za dvacet jedna 
dní dělnice, které mají za svůj krát-
ký život, který trvá pouze asi čtyřicet 

dní, pokud se nejedná o  zimní generaci, která přežívá 
až do jara. Co tedy dělá? Uklízí v úle ( dům kde žijí vče-
ly), staví z vosku, ten získává ze svých kolegyň, rámky, ty 
se skládají z šestihranných buněk, ve kterých se líhnou 
nove včely a ukládá med a pyl. Dále dělnice krmí novou 
generaci mateří kašičkou, kterou míchají z medu, pylu 
a vody. A v poslední fázi se stává včelka strážkyní česna 
(otvor do úlu), kterým nepouští cizí včely, aby neodná-
šely medové zásoby. Tato činnost v úlu trvá devatenáct 
dní. Pak se ze včely dělnice, která se v první fázi nazývá 

mladuška, stává létavka, která již vy-
létá mimo úl a do něj přináší nektar, 
který včely přeměňují na med. Další 
komoditou je pyl. Smícháním nekta-
ru, pylu a vody vzniká mateří kašička, 
která je zapotřebí larvám budoucích 
včel. Ne nadarmo se říká, že voda je 
základem života, proto mnoho dělnic 
přináší do úlu právě ji. Za jeden rok 
včelstvo spotřebuje sto kilogramů 
medu, osmdesát kilogramů pylu a až 
sto padesát litrů vody. Jen pro zají-
mavost na jeden kilogram medu je 
zapotřebí navštívit 13 miliónů kvítků 
řepky. Ještě nepadla zmínka o  trub-
cích, ti se líhnou z neoplozených va-
jíček. Trubcům chybí žihadlo a jejich 
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Zpráva o činnosti ZO ČZS Mistřice
Vážení spoluobčané Mistřic 

a  Javorovce, zahrádkářky a  zahrád-
káři. Pomalu se blíží konec roku 
2015, tak je čas na drobné bilancová-
ní tohoto uplynulého období.

Co se v  letošním roce již událo? 
V letošním roce se nám podařilo 
uspořádat několik společných akcí, 
které se setkaly s  velkým zájmem 
nejen našich členů zahrádkářů, ale 
i dalších občanů Mistřic. V únoru na 
výroční schůzi naší základní organi-
zace, proběhla přednáška odborného 
instruktora pana Luboše Rajskupa 
z  Kunovic. Na jaro jsme uspořádali 
dvě ukázky řezu ovocných strom-
ků a  bobulovin u  pana Františka 
Mikla a Petra Blažka. V dubnu jsme 
navštívili společně se zahrádkáři 

úkolem je oplození matky a  taky se starají o  zahřívání 
prostoru v úle, které je zapotřebí pro líhnutí nové genera-
ce včel. Toto bylo seznámení se včelími jedinci a teď Vás 
rád seznámím s životem včel v průběhu roku. Jako pro 
mnoho živočichů vlastně pro celou přírodu je budícím 
elementem jaro. U včel se jej dožijí jen nejsilnější a nej-
zdravější včelstva, která na jaře čítají okolo deseti tisíc 
včelích jedinců. Jak se příroda probouzí a začíná každý 
strom a každá květinka kvést, včelí královna začne klást 
mnoho vajíček, někdy až dva tisíce denně a tak se počet-
ní stav rychle zvyšuje. Odborníci spočítali, že není pro-
blém, aby v jednom úlu na jaře bylo i víc než padesát tisíc 
včel, které se starají o přírodu. Rozkvetlé rostliny poctivě 
opylují a tak mají lidé i zvířata dostatek potravy a z dobře 
opylovaný květů se vytváří mnoho semen, aby daný druh 
rostliny nevyhynul a tak jsme každoročně svědky krásně 
rozkvetlých luk a strání. Přichází léto, v přírodě již nena-
jdeme tolik kvítků a proto se již nelíhne tolik včel, proto-
že už jich nebude tolik zapotřebí a ty, které se líhnou jsou 
včely zimní generace, které se musí dožít až do příštího 
jara. Na podzim, protože ještě bývá pěkné počasí, včely 
přinášejí poslední zásoby pylu, včelař dodá včelám cu-
kerné zásoby za med, který jim v průběhu roku odebral, 
aby včelstvo neuhynulo hladem. A je taky zapotřebí vče-
ly zaléčit proti roztoči „ Varoa“, který včelám pije krev. 
Když přijde zima včelař, úly ještě zateplí a  poslouchá, 
zda včelky žijí, podle pouhého poslechu včelař rozpozná, 
jestli včelstvu něco nechybí. V posledním odstavci Vám 
představím, čím jsou nám tito tvorové užiteční. Nejvíce 
prospěšná je včela lidstvu a celé přírodě tím, že nám vše 

co kvete opyluje a tím zajistí všem tvorům na planetě do-
statek potravy. Člověku se asi první vybaví v souvislosti 
se včelou med. Ty rozdělujeme na květové, medovicove 
(lesní) a smíšené, oba zmíněné druhy ve směsi. Jsou zná-
mé také druhové: řepkový, akátový, lipový atd. Nelze však 
nevzpomenout o aféře, která v souvislosti s medem pro-
pukla. V mnoha kontrolovaných medech byly objeveny 
stopy po léčení antibiotiky, to se v  mnohých krajinách 
používá při zjištění moru včelího plodu, který se stejně 
nevyléčí, pouze utlumí, protože tato bakterie je schopná 
přežít i čtyřicet let mimo včelstvo. V našem státě se po-
stižené včelstvo musí zahubit a  spálit. Spálení neujdou 
ani zdravá včelstva, která se nacházejí v blízkosti postiže-
ných. Musí se zlikvidovat i úly a všechen hořlavý včelař-
ský materiál, ano je to kruté, ale jedině tak je možné nad 
touto bakterií zvítězit. Co nám lidem, kteří budeme kon-
zumovat tento med hrozí?  Nacházejí se v něm antibio-
tika, která my zdraví lidé nepotřebujeme, ale s medem 
užíváme a až budeme nemocní a lékař nám je předepíše, 
nemusí vůbec zabrat a průběh nemoci může být kompli-
kovanější. A co hrozí pro nás včelaře? Vyhozená neomy-
tá sklenice, ze které si naše včely přinesou zbytek medu, 
může znamenat  spálení všeho, co včelař budoval a měl 
rád. A to vše jen pro mamon pár jedinců, kteří dokáží 
tak degradovat tuto pochutinu, která má za normálních 
okolností tolik prospěšných látek pro lidský organismus.  
Poslední věty byly sice hodně pesimistické, ale my pro-
žijme svátky, které budou, plné lásky po celý příští rok, 
mějte pevné zdraví, ke kterému Vám pomůže i  pravý 
zdravý a nefalšovaný med. To Vám přejí včelaři. 

z  Kněžpole Floru Olomouc. Díky 
velkému zájmu jsme obsadili plný 
autobus. Během léta jsme všichni 
usilovně pracovali na zahrádkách 
a  sadech, abychom letošní sezónu 
úspěšně zakončili společným pose-
zením ve vinném sklepě. Tato akce 

nás potěšila o to víc, že jsme ji mohli 
uspořádat společně s přáteli zahrád-
káři z  Bílovic, a  tímto obnovit naši 
vzájemnou spolupráci. Nálada ve 
sklepě byla velmi přátelská a všichni 
zúčastnění si jí náramně užili. Z této 
vydařené akce bychom chtěli vytvo-
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řit každoroční tradici.
Na podzim jsme v  Súhradech 

vyměnili starou a  dosluhující vitrí-
nu za novou prosklenou. Zde, stejně 
jako na nástěnce na obecním úřadě 
a vitríně na návsi, budeme informo-
vat zejména o aktuální činnostech na 
zahrádkách a v sadech.

Události do konce roku. Ještě letos, 
pokud nám to počasí dovolí, chceme 
začít s přípravou pozemku pro ovoc-
nářskou školku pod novým sběrným 
dvorem. Ve školce budeme pěstovat 
nové odrůdy ovocných stroků a  bo-
bulovin. Rádi bychom zde vytvořili 
společné odbytiště pro naše výpěst-
ky i pro ostatní zahrádkáře z Bílovic 
nebo Kněžpole. Se spolky chceme 
naši spolupráci i  do budoucna smě-
řovat nejen do společných akcí, jako 
jsou zájezdy na výstavy a do vinných 

sklepů, ale například i  výstavy ovo-
ce, spojené s  ochutnávkou produk-
tů, vyhodnocení nejlepší slivovice ze 
spolků, výstavky rukodělných prací 
a další. V rámci výstav ovoce by pro-
bíhaly i krátké přednášky či rostlino-
lékařské poradny. Začátkem prosince 
proběhne výstava ovoce spojená s de-
gustací a  vyhodnocením nejlepších 
jablek roku 2015 u našeho předního 
odborníka pana Galušky z Uherského 
Ostrohu, kde jsme zváni jako zástup-
ci Mistřic. Poslední společnou akcí 
v letošním roce bude každoroční vá-
noční jarmark. Zde budeme prezen-
tovat výpěstky letošního roku spojené 
s ochutnávkou.

Jaká byla letošní sezóna? Z důvo-
du velmi suchého počasí byl zazna-
menán větší výskyt strupovitosti na 
ovoci, padlí a  hlavně drobné ovoce, 

které většinou, pokud nebyla prová-
děna pravidelná zálivka, končilo na 
mošt. Také uschlo hodně nově vysá-
zených ovocných stromků nebo les-
ních plitce kořenících stromů. Rádi 
bychom upozornili i  na uskladněné 
ovoce a přezimující housenky obale-
če jablečného v napadených jablkách. 
Takové jablka je nejlepší dobře před 
uskladněním prohlédnout, dát bokem 
a použít na mošt anebo po vykrojení 
této zakuklené housenice sníst.

Neučiníte-li tak, může se za-
čít obaleč jablečný množit pří-
mo v  uskladněném prostoru. 
Nezapomínejte na prohlídku usklad-
něného ovoce a  občasné větrání 
uskladněného prostoru. 

Český zahrádkářský svaz Mistřice, 
Blažek Petr, Mikel František
www.zahradkari-mistrice.cz

TJ Sokol Mistřice
Je tu konec roku, čas bilancování.
Letošní mistřický fotbalový rok připomínal hou-

pačku. Jarní část soutěží proběhla téměř standardně. 
Přípravka, dorost i  muži si většinou odehráli to, na co 
měli síly a schopnosti, žáci svoji soutěž dokonce vyhráli, 
všechna čest! 

Podzimní část sezóny přinesla víc důvodů k zamyšle-
ní než k radosti. Po sportovní stránce ji rozebírají jednot-
livý trenéři níže.

Jak známo, fotbal se hraje na trávě (pominu-li ne-
patrné výjimky s umělou hrací plochou). To, na čem se 
začalo hrát u nás, jsme nikde jinde neviděli. Tropickým 
počasím a  nedostatkem vody k  zavlažování bylo hřiště 
vyschlé, tráva naprosto spálená a pohled na rezavou plo-
chu byl žalostný. A to se na tom měl hrát fotbal…  Jako 
jedni z mála oddílů v okrese nemáme umělé zavlažová-
ní. Peníze na jeho vybudování jsou to nemalé, ale udržet 
hrací plochu v trochu normálním stavu bez zavlažování 
je nemyslitelné. Přes různé sliby s výpomocí pro získá-
ní dotace se nerealizovalo nic a naše hřiště tak zůstává 

jako jedno z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší, v okrese. 
A když se k tomu přidá i okolí hřiště, tak to tak asi bude. 
Už samotné parkování u hřiště připomíná tankodrom, 
kterému již několik let vévodí „uložená“ dlažba (asi se 
na ni zapomnělo). K tomu přibyla jáma s nádržemi na 
„budoucí“ zavlažování. Vždyť na fotbal nebo soutěže 
v požárním sportu přijíždí lidé z jiných obcí a z té naší 
jim v paměti zůstane většinou jen toto. A je to také maje-
tek obce. Jistě, obec platí energie, vodu, sečení hřiště, do-
pravu, za což patří dík, ale tak je tomu ve všech obcích. 
Bez této podpory by se fungovat nedalo. Prostě tak to je. 
Snad se najdou peníze i na úpravy okolí hřiště. 

Přesto, že to vypadá, že si jen stěžuji, jsem optimista 
a věřím, že se v příštím roce něco z těchto věcí podaří 
upravit či realizovat. 

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se ja-
koukoliv měrou podíleli na fungování našeho fotbalové-
ho oddílu – obci, sponzorům, rodičům dětí, funkcioná-
řům, samotným hráčům. Děkujeme.

Jiří Huňka
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PŘÍPRAVKA

Po konci letní části loňské sezóny, 
prošli mládežnické týmy žáků a  pří-
pravek velkými organizačními změ-
nami. Již po konci loňské sezóny nám 
bylo jasné, že z důvodu malého počtu 
kluků v  ročnících spadajících do ka-
tegorie žáci, nebudeme schopni udr-
žet obě mládežnické kategorie. Přišlo 
proto k  již dříve avizovaným organi-
začním změnám, a to spojení mládež-
nických oddílů žáků a  přípravky do 
Tjs Kněžpole. Ve snaze předejít kata-
strofi ckým scénářům zrušení těchto 
kategorií jsme považovali tento krok 
za nutný. Jak jste si mohli všimnout, 
naše mládežnické oddíly fungují pod 
názvem TJ Kněžpole. Nicméně tento 
krok se již brzy projevil jako prospěš-
ný. Hráči oddílu žáků hrají žákovskou 
kategorii 10 + 1 (velké hřiště) a  jsou 
namícháni z hráčů TJS Mistřice a TJS 
Kněžpole. Starší hráči přípravky se již 
také zapojují do přípravy, i do zápasů 
s žáky a mají tak možnost pochytit od 
starších hráčů, co nejvíce zkušeností. 

Oddíly přípravek fungují, i  když pod 
stejným názvem, zcela odděleně. Není 
tedy narušena práce s  nejmenšími 
a není ztížena pozice rodičů. Podzimní 
část jsme tedy s  přípravkou zahájili 
pod názvem TJS Kněžpole ,,B“. Název 
může vyprovokovat reakci, která pou-
kazuje, že ,,B“ týmy jsou ty slabší. Jde 
ovšem pouze o  kosmetickou úpravu, 
aby mohly oba celky přípravek hrát 
stejnou soutěž. Realizační tým zůstal 
beze změn a funguje i nadále ve složení 
Marek Špičák a Bc. Vlastimil Lapčík. 

Každý nový ročník se musí vyrov-
nat s odchodem nejstarších kluků do 
žáků. Mladší kluci dostávají větší pro-
stor pro hru a  jejich fotbalový růst je 
vidět na každém zápase i  tréninku. 
Zapálení našich nejmenších hráčů 
je na velmi vysoké úrovni, což nám 
trenérům dodává motivaci pro práci. 
Práci, pro kterou nejsou až tak důle-
žité výsledky, jako vize položení důle-
žitých fotbalových základů u každého 
malého potencionálního Messiho, či 
Ronalda. Dle mého názoru, je práce 
s  nejmladšími nejdůležitější v  kariéře 

každého fotbalisty. Malé kroky spojené 
s úplnými začátky se již brzy projeví. 

Kategorii přípravky, navštěvují 
kluci od 5 – 10 let a současný počet se 
pohybuje okolo 13 - 17 dětí. Pro před-
stavu je to někdy více, než v kategorii 
mužů. Jezdí k nám i děti z Bílovic a ji-
ných okolních obcí. Jako nejdůležitější 
ve funkčnosti každého dítěte, považuji 
práci a enormní množství času rodičů. 
Jen díky vaší trpělivosti, můžou kluci 
naplno rozvíjet své fotbalové doved-
nosti. Proto vám, rodiče, patří velké 
díky od celého realizačního týmu TJ 
Sokol Mistřice. 

Trenéři: Bc. Vlastimil Lapčík, 
Marek Špičák

Kádr TJ Sokol Mistřice 
„Přípravka“ podzim 2015: Knap Š, 
Tománek P, Tománek M., Bilavčíková 
V., Bilavčík M., Štěrba T., Vosmanský 
A., Vycudilík D., Tomeček J., Marecký 
J., Mereďa D., Mereďa F., Kašný F., 
Sklenář S., Navrátil S., Žák F., Žák M.

Střelci: Bilavčík Michal 9, Štěrba 
Tomáš 6, Tomeček Jonáš 3, Marecký 
Jakub 1

ŽÁCI DOROST

U žáků nastala velká změna a to v podobě sloučení žáků 
s TJ Sokol Kněžpole z důvodu malého počtu hráčů, pro dal-
ší fungovaní žáků musela tato změna nastat. Žáci se první 
sezonu přihlásili do Okresní soutěže žáků. Tato část uply-
nulé sezóny bohužel nebyla tak úspěšná jako v minulých 
letech. Příčin bylo hned několik, ale hlavní příčinou byla 
malá účast hráčů ze začátku sezony na trénincích a hlavně 
na zápasech a následná sehranost týmu. Tuto část sezóny 
jsme zakončili na 4. místě se sedmi body, při skóre 13:23. 
Všechny domácí zápasy jsme odehráli na hřišti v Kněžpoli. 
Následující část sezony se odehraje na hřišti v Mistřicích.

Trenéři: Jakub Bilavčík, Ladislav Trojek
Kádr TJ Sokol Mistřice „Žáci“ podzim 2015: 

Rozsypálek O, Gajdošík T., Bilavčík A., Jánoš Š., Pospíšil J., 
Šimek J.

Tabulka
# KLUB  Z V R P S B
1. Velehrad 8 7 0 1 45:9 21
2. Traplice 8 6 1 1 26:10 19
3. Bílovice 8 3 1 4 27:31 10
4. Kněžpole/Mistřice 8 2 1 5 13:23 7
5. Jalubí 8 0 1 7 6:44 1

Kádr TJ Sokol Mistřice „Dorost“ podzim 2015: 
Romanchenkov N., Kasala J., Kolek M., Malina R., Šimík 
R., Sklenář Pa., Sklenář Pe., Švec M., Hromeček L., Posolda 
A., Posolda J., Trčka J., Tomeček M., Veselý D., Vrana V.

Tabulka 
# KLUB Z V R P S B
1. Nedakonice 7 6 0 1 44:11 18
2. Uh. Ostroh 7 5 1 1 25:11 16
3. Bílovice 7 5 1 1 21:08 16
4. Buchlovice 7 3 0 4 30:20 9
5. O. N. Ves 7 2 1 4 11:20 7
6. Zlechov 7 2 0 5 14:57 6
7. Jalubí 7 1 2 4 10:29 5
8. Mistřice 7 1 1 5 32:31 4
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MUŽI

Po kvalitně absolvované letní pří-
pravě se podařilo zakomponovat do 
„A“ týmu několik talentů z  doroste-
necké kategorie. Muži do podzimu 
vstoupili duelem v  Huštěnovicích, 
kde trenéra čekalo 21 hráčů! Od prv-
ní minuty bylo na hřišti jedno muž-
stvo, z  naší strany to byla půlhodina 
hry z říše snů, kdy se vedlo 0:2 a bylo 
nespočet šancí na navýšení výsledku. 
Nicméně do poločasu po individuál-
ních chybách byl stav nerozhodný 2:2. 
V druhé půli domácí jedinou brankou 
stanovili konečný stav 3:2. A to byl 
první moment pro myšlenku, jak ze-
fektivnit, zproduktivnit útočnou fázi. 
O týden později jsem si v roli trenéra 
odbyl premiéru před domácím pu-
blikem s  Mařaticema. Od první do 
poslední minuty jednostranný fotbal 
v  režii domácích, i  když se brankově 
prosadili až v poslední desetiminutov-
ce. Poté už se nám výsledkově nedoká-
zalo navázat. Šestizápasová série bez 
bodu, byla v  konečném podzimním 
zúčtování znát. Faktem zůstává, že hra 
zejména prvních poločasů byla kva-
litní a výsledkově bodově dosažitelná, 
ale fotbal se hraje devadesát minut a ve 
druhých poločasech jsme svým sou-
peřům podléhali. V 9. kole jsme doma 

vítali Polešovice a to byly pro nás exi-
stenční body. Kluci se semkli a drželi 
jeden druhého od první do poslední 
minuty a to i přes vyloučení kapitána 
Lapčíka. V posledních dvou kolech 
jsme body nepřipsali a  tak přezimu-
jeme na posledním místě s šesti body. 
Chtěl bych klukům poděkovat a neje-
nom jim, také fanouškům a všem, kteří 
se kolem fotbalu v Mistřicích točí.

Trenér: Miroslav Šnajdar
Kádr TJ Sokol Mistřice „Muži“ 

podzim 2015: Brankář: Jurga Milan - 

Obránci: Blaha Josef, Huňka Michael, 
Janečka Jakub, Lapčík Vlastimil, 
Bilavčík Michal, Stárek Petr, Kašný Pavel 
Záložníci: Krupa Josef, Bilavčík Jakub, 
Nesázal Petr, Sklenář Patrik, Špičák 
Marek, Hromeček Lukáš, Posolda Josef, 
Ondroušek Vojtěch Útočníci: Veselý 
Daniel, Horňák Martin, Červinka 
Michal, Vyoral Pavel, Engler Igor

Střelci: Sklenář Patrik 3, Huňka 
Michael 2, Trojek Ladislav 2, Bilavčík 
Michal 2, Horňák Martin 1, Špičák 
Marek 1, Engler Igor 1, Bilavčík Jakub 1

Tabulka
# Klub Z V R P S B
1. Topolná 11 8 1 2 38:19 25
2. Kněžpole 11 7 3 1 30:14 24
3. Kostelany 11 7 3 1 35:22 24
4. Částkov 11 6 3 2 29:18 21
5. Huštěnovice 11 6 2 3 28:26 20
6. Babice 11 5 3 3 23:19 18
7. TJ Košíky 11 4 2 5 31:31 14
8. Traplice 11 3 3 5 18:28 12
9. Popovice 11 3 0 8 27:34 9
10. Polešovice 11 2 1 8 24:34 7
11. Mařatice 11 2 1 8 8:31 7
12. Mistřice 11 2 0 9 15:30 6

Ofi ciální stránky klubu: 
www.tjsmistrice.cz | www.facebook.com/TJSokolMistrice

Masopust
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Stavění máje
foto Pavel Mikoška

foto Pavel Mikoška
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Beseda s důchodci

První svaté přijímání
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Setkání ročníku 1965

Rozsvícení vánočního stromu
foto Pavel Mikoška

foto Pavel Mikoškaf t P l Mik šk
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MISTŘICKÉ NOVINY vydává Obecní úřad Mistřice v nákladu 420 ks.
Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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