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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdeč-

něji pozdravil prostřednictvím Mis-
třických novin v tomto předvánočním 
čase. Je to doba pokoje, lásky, klidu, 
rodinné pohody, ale také obdobím 
bilancování nad naší snahou naplnit 
předsevzetí, která jsme si dali na úpl-
ném počátku tohoto roku. Z pohledu 
dění a událostí v obci Mistřice a Javo-
rovec i zastupitelstvo obce provedlo 
rekapitulaci toho, co se v tomto roce 
podařilo pro naše občany uskutečnit.

Začátkem roku 2017 bylo zapo-
čato s  výstavbou vodního díla „RO 
Olšovec“, která byla fi nancována 
z  prostředků poskytnutých obci Mi-
nisterstvem zemědělství v rámci pro-
gramu Udržitelnost vody v krajině a 
protipovodňová ochrana. Celková 
hodnota díla byla 10.739.255,- Kč. 
Obec se na této akci spolupodílela 
částkou 1.073.926,- Kč a zbývající 
částka 9.665.329,- Kč byla čerpána ze 
zmíněných státních prostředků Mi-
nisterstva zemědělství. Stavba uve-
deného vodního díla byla na podzim 
tohoto roku také úspěšně dokončena 
a zkolaudována.

V  lednu roku 2017 byly zaháje-
ny práce na stavbě hasičské garáže 
u obecního úřadu v  celkové částce 
2.477.974,- Kč, kdy obec od Zlínského 

kraje v rámci programu Rozvoj ven-
kova obdržela dotaci ve výši 452.478,- 
Kč. Při dokončování hasičské garáže 
rozhodlo zastupitelstvo obce o pro-
vedení také opravy tanečního kola za 
částku 230.315,- Kč.

V  letních měsících tohoto roku 
byla provedena rekonstrukce kotel-
ny v MŠ v  Mistřicích, která byla již 
v havarijním stavu. Hodnota díla byla 
648.092,- Kč a obec na ni získala do-
taci ze Státního fondu životního pro-
středí v částce 285.209,- Kč. 

V ZŠ Mistřice jsme provedli kon-
trolu počítačové učebny, při níž bylo 
zjištěno, že počítače a monitory jsou 
pro naše děti nevyhovující. Zastupi-
telstvo obce proto odsouhlasilo re-
konstrukci počítačové učebny v  cel-
kové částce 297.750,- Kč. V  budově 
ZŠ Mistřice byl dále vyměněn plyno-
vý kotel, který neodpovídal platným 
technickým normám, a to v  ceně 
50.000,- Kč.

V  areálu TJ Sokol Mistřice se 
podařilo provést průzkumný vrt za 
účelem získání zásob vody, která je 
využívána pro zavlažování fotba-
lového hřiště. Tato akce stála obec 
150.040,- Kč. V rámci vybudovaného 
průzkumného vrtu v areálu TJ Sokol 
Mistřice bylo zhotoveno vodovodní 
propojení nádrží na vodu, el. automa-

tické napouštění těchto nádrží a te-
rénní úpravy parkoviště v celkové část-
ce 132.329,- Kč. Obdobný průzkumný 
vrt byl proveden také v zahrádkářské 
školce ovocných stromů, jehož hodno-
ta činila 148.225,- Kč.

Mimo výše uvedené se nám po-
dařilo přesunout závěsné telekomuni-
kační kabely v  úseku „na zatáčkách“ 
v hodnotě 20.000,- Kč, byla prodlou-
žena kanalizace do lokality Na Větřáku 
v ceně díla 70.800,- Kč a v neposlední 
řadě byly provedeny sadbové úpravy 
kolem pomníků, na tanečním výle-
tišti a na návsích v  celkové hodnotě 
91.832,- Kč.

Tímto bych tedy ze srdce rád po-
děkoval všem spoluobčanům obce 
Mistřice a Javorovce, jakož i všem čle-
nům zastupitelstva obce, pracovníkům 
Obecního úřadu obce Mistřice, všem 
organizacím a spolkům, kteří se aktiv-
ně podílejí na společné práci pro naši 
obec a utvářejí tak živé dění v obci a 
její rozvoj.

Vážení spoluobčané, jménem svým 
a jménem všech členů zastupitelstva 
obce a všech zaměstnanců Obecního 
úřadu obce Mistřice Vám přeji krásné 
a požehnané Vánoce a úspěšné vykro-
čení do nastávajícího roku 2018.

S pozdravem Vladimír Sedláček
starosta obce Mistřice

Jeden bonmot, který asi všichni známe, na dobře mí-
něné poděkování reaguje: „Od té doby, co jsou vynaleze-
ny peníze, netřeba děkovat.“ Věřím, že se většina z nás 
shodneme, že v mezilidských vztazích je opak pravdou. A 
Vánoce jsou toho důkazem. Není možné si nevšimnout, 
že se v předvánočních dnech krom povinností s přípra-
vou vkrádá mezi lidi jistá vřelost, pozitivní pohled na svět 
kolem nás i snaha o slušnost a dobročinnost. Bohu díky 
za to a díky všem, kteří tak rozzařují pomyslné adventní 
svíce v našich srdcích až do plné záře v podobě dobrého 
slova a dobrých skutků.  

(Ne)vděčná VDĚČNOST aneb Šťastné 

a požehnané Vánoce!
Pro křesťany jsou Vánoce především o vděčnosti. 

Vděčnosti za to, že Bůh má člověka tak rád, že jsme mu 
stáli za to, aby se narodil jako chudé dítě ve chlévě. Chtěl 
nám být co nejblíže, chtěl sdílet náš život a dát nám najevo 
svou blízkost, která nepřestává ani po jeho smrti a zmrt-
výchvstání. Naše vděčnost je lidskou odpovědí na vánoční 
zvěst o příchodu Spasitele světa. 

Přeji nám všem, abychom o letošních Vánocích mezi 
sebou doslova plýtvali vlídným slovem, poděkováním a 
větou: „Mám tě rád(a).“ To je nejkrásnější odpověď na 
lásku Boha k člověku. Tato věta se nedá koupit ani nej-
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krásnějším a nejdražším dárkem, ale zní jako nejmocnější 
lék i z úst nejprostšího člověka - lék, který uzdravuje duši. 
Užívejme ho v hojné míře! Věřím, že tak budou šťastné a 

požehnané nejen Vánoce, ale i celý nadcházející rok 2018. 
K tomu všem ze srdce žehná,

administrátor farnosti Bílovice, p. Pavel Macura

Rozvoj obce Mistřice a Javorovec na rok 2018
Pro naše spoluobčany připravuje-

me v následujícím roce 2018 uskuteč-
nění následujících akcí.

V Javorovci v části Obora plánuje-
me opravu komunikace a kanalizace a 
v této souvislosti bude podána Minis-
terstvu pro místní rozvoj ČR žádost o 
dotaci. Současně bude v Javorovci v lo-
kalitě kolem panelové cesty dokonče-
na stavba vodovodu, neboť množství 
spodní vody ve studnách je nedosta-
tečné.

Dále byla měla v následujícím roce 
2018 proběhnout rekonstrukce silni-
ce III./49728 Průtah obcí IV., která je 

jako krajská komunikace předmětem 
investičního záměru Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. Obec se na této akci 
bude podílet fi nancováním přeložek 
vody, kanalizace, telekomunikačního 
vedení a vybudováním chodníku.

V  lokalitě Větřák „D“ bude vybu-
dována základní technická vybavenost 
– vodovodní přípojka, kanalizace a ko-
munikace pro zástavbové území.

V  areálu TJ Sokol Mistřice chce-
me vybudovat oplocení celého areálu, 
dokončit parkoviště a zrekonstruovat 
klubovnu.

V zástavbovém území „Za Valy“ a 

Vítání občánků

„Za Humny“ budou zaměřeny a vy-
koupeny části pozemků pro zbudo-
vání základní technické vybavenosti 
– komunikace, vodovodní přípojky a 
plynu.

Na základě žádosti o dotaci, kterou 
obec Mistřice podávala v tomto roce, 
by mělo dojít k opravě a rekonstrukci 
dvou historických kamenných křížů 
stojících u cesty k TJ Sokol Mistřice a 
AGRI-M, spol. s r.o.

Do konce roku 2018 bude obec Mi-
střice zpracovávat projektovou doku-
mentaci na čističku a odkanalizování 
odpadních vod v Javorovci.

Knihovna
V průběhu roku 2017 do dnešního dne si čtenáři zapůj-

čili celkem 2900 knih  z  řad krásné beletrie pro dospělé i 
děti a naučnou literaturu. Jednalo se jak o knihy z našeho 
knihovního fondu, tak o knihy z Výměnného fondu, který 
je pravidelně každé 2-3 měsíce obměňován. Ve spolupráci 
s knihovnou BBB Uh. Hradiště bylo do knihovního fondu 
průběžně zakoupeno 75 nových knih. Čtenáři zde najdou 
i nejvíce žádané spisovatele jako např. Robert Bryndza, 
Radka Třeštíková, Jojo Moyes, Patrik Hartl, Vlastimil Von-
druška atd.

Pro ty, kdo knihovnu ještě nenavštívili a chtěli by takto 
učinit knihovna se nachází v suterénu MŠ, výpůjční doba 
je každé pondělí a středu od 16:00 – 18:30 hod. K dispozi-
ci je  web knihovny www.knihovnamistrice.webk.cz, kde 
najdete také informaci je-li knihovna otevřená, v online 
katalogu si můžete ověřit zda je vámi požadovaná kniha 
v knihovním fondu volná k zapůjčení nebo zda je vůbec 
u nás ve fondu k dostání. Pokud se kniha ve fondu nena-
chází je možné ji zapůjčit z knihovny BBB nebo i jiných 
poboček knihovny s nimiž také spolupracuji.
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Pro zapomnětlivé čtenáře připomínám výpůjční dobu, 
která je 1 měsíc. Ve výpůjčním systému byla zavedena no-
vinka, kdy systém automaticky pomocí SMS nebo emailu 
upozorňuje na uplynutí výpůjční doby knih, popř. již ode-
sílá řádnou upomínku. Pokud máte knihy delší dobu za-
půjčeny znemožňujete ostatním čtenářům výpůjčku knih. 
Knihy z Výměnného fondu jsou naší knihovně zapůjčeny 

na dobu určitou a poté se musí vrátit, aby byly k dispozici 
jiným knihovnám. 

Všechny návštěvníky knihovny chci upozornit, že 
knihovna bude od 18.12.2017 do 3.1.2018 uzavřena.

Přijďte si tedy včas půjčit hezkou a zajímavou knížku 
na dlouhé zimní večery, určitě je co nabídnout �, těším se 
na vás.  L. Kopčilová, knihovnice

Mateřská škola

Již několikrát jsem v  článcích 
zdůraznila u slova škola jeho pří-
stavek mateřská a dovolím si tak 
učinit i nyní, protože mateřský pří-
stup k dětem v předškolním věku, 
zejména k  těm tříletým, patří a 
kolektivu pedagogů i nepedagogů 
v MŠ Mistřice je dá se říct zažitý. 
Přístup k dětem je prvořadá zále-
žitost, pozadu nesmí zůstávat ani 
prostředí MŠ, do kterého vstupuje 
dítě zvyklé na svůj pokojíček. Pro-
story MŠ, byť větší, musí být útul-
né, barevné, musí ho zaujmout, 
musí se do školky těšit. Těšit se na 
paní učitelku, kamarády. Je prav-
dou, že zážitky a střípky z  MŠ si 
malý předškoláček uchová hodně 
dlouho v paměti. A snad i vy, dnes 
už rodiče, si vzpomenete na ob-
rázek na „své“ skříňce, který vás 
vítal každé ráno. Pro ty nejmenší, 
kteří letos v  září poprvé otevřeli 
dveře školky, v  ní starší kamará-
di zanechali 14 volných židliček. 
Ano, tolik dětí zamávalo letos 
v červnu MŠ, aby po prázdninách 
vzalo do ruky slabikář a pracovní 
sešit matematiky. S radostí musím 
konstatovat, že ani jedna židle ne-
zůstala prázdná a již 5 let za sebou 
zahajujeme školní rok s  padesáti 
dětmi. Zmínila jsem se o prostře-
dí a barvách. Třída Ježečků působí 
od letošních prázdnin mimořádně 
útulně. Jak by ne, vždyť teplé barvy 
na stěnách, oranžová a žlutá, navo-
zují příjemný pocit a ladí s novým 
kobercem. Než děti vstoupí do to-
hoto barevného království, plné-
ho hraček, v  papučkách, odloží si 

bundy a boty do nových skříněk 
v šatně. Při jejich financování jsme 
našli pochopení a štědrost u spon-
zorů: SVS – CORRECT, spol. s r. o., 
Milan Vyorálek, Nadace SYNOT, 
paní Kateřina Gregoříková, MUDr. 
Jiří Lapčík, TOPAGRA, spol. s r.o., 
Ing. Vlastimil Lapčík, MIVACAR, 
s.r.o. Zakrývací plachty jsme roz-
prostřeli také v  přípravnách jídla 
v 1. nadpodlaží a vymalované, vo-
ňavé stěny tady navodily atmosféru 
nového prostředí. Prostě, člověk to 
musí brát jako doma. Vždyť sami 
víte, že bez údržby to nejde a je to 
potřeba z  hlediska hygienického i 
estetického. 

Rádi do naší školičky pustíme 
sluníčko, ale přece jenom všeho 
moc škodí, proto někdy potřebuje-
me třídy a herny přistínit. Instalace 
žaluzií byla letos vítána. Bohužel, 
teplo z  léta v  pytli neuchováme, a 
proto, když se ochladí, jsme vděčni 
za teplý radiátor. Tímto konstato-
váním se přesunu do nejspodněj-
ších pater mateřské školy, jejichž 
část byla projektována a využívá-
na jako kotelna. Její zařízení včet-
ně kotlů si „své“ odsloužilo a bylo 
třeba přistoupit k  rekonstrukci 
za nemalé peníze. Dílo se podaři-
lo, máme zajištěnu dodávku tepla, 
zima si na nás nepřijde. Děkuji za 
pochopení a aktivitu Zastupitel-
stvu obce Mistřice, které zařadilo 
tuto akci do rozpočtu jako prioritní 
a dalo jí zelenou. 

    Cihly „plotovky“, kdysi hodně 
používané ke stavbě dekoračních 
zídek před rodinnými domy, škola-

mi. Proč ne, cihla, přírodní materi-
ál, a pokud s ním pracoval odbor-
ník, kterému nechyběl cit a vkus, 
výsledek práce byl oku lahodící. 
Problém ale býval se soudržnos-
tí jednotlivých cihel spojovaných 
maltou. Zde zub času hlodal po-
měrně rychle a cihly, zvláště pokud 
jim pomohl nějaký nenechavec, šly 
celkem dobře od sebe. Tak se dělo i 
před naší MŠ. Po dohodě s vedením 
obce i zde proběhla rekonstrukce 
hlavně z  důvodu bezpečnosti. Zů-
stal základ, sloupky jsou postaveny 
ze štípaných barevných betonova-
ných tvárnic, výplně z  masivního 
dřeva. Oplocení se líbí, plní účel. 
Děkujeme. 

Při naší podzimní činnosti jsme 
se spolehli na osvědčené akce, kte-
ré děti baví, rodiče, kteří je s  dět-
mi absolvují, nevýjimaje. Ať už je 
to drakiáda, putování za skřítkem 
Podzimníčkem nebo dýňování. 
Vždy lze i při tradičních akcích 
vymyslet něco nového, nacházet 
novou inspiraci. Tak i letos vzlétl 
nějaký nový model draka, zapále-
ná svíčka ukázala nápaditě vyzdo-
benou dýňovou tvář. Podstatou 
těchto akcí je komunikace s dětmi, 
jejich aktivní zapojení do činnosti. 
To, myslím si, se nám daří. 

I do příprav na Vánoce se za-
pojili s  dětmi všichni zaměstnanci 
a adventní atmosféru ve školce si 
doslova užíváme…..Hezké Vánoce 
Vám všem a hodně zdraví do no-
vého roku.

Marcela Fusková
ředitelka MŠ Mistřice



strana 5

2017

Dařilo se nám ve školním roce 2016/2017
Na webových stránkach www.mistrice.cz máme informace o školních i mimoškolních akcích mateřské školy. 

4. 4. 2017
Slovácká přehlídka mateřinek 2017 – Klub kultury 

Uh. Hradiště
Nesoutěžní odpoledne, při kterém se představilo 12 

mateřských škol okresu Uh. Hradiště formou pódiových 
vystoupení v oblasti pohybové, hudební, taneční, drama-
tické nebo sportovní. Přehlídka byla obnovena po 10-ti 
letech. Dětem se podařilo vykouzlit úžasnou atmosféru, 
pro všechny diváky to byl velký zážitek. Přispěla k tomu 
skvělá parta organizátorů, díky ní vše klaplo podle časo-
vého harmonogramu a výborná spolupráce s učitelkami 
vystupujících mateřinek. Jsme hrdi na to, že k nim patři-
la i naše mateřinka a především její nejstarší předškoláci 
s hudebně pohybovou skladbou Prima babička. Podpo-
řili nás i rodiče – přišli povzbuzovat, ocenili úsilí učitelek 
při přípravě dětí na vystoupení. Poděkování patří těm, 
kteří nám pomohli s  přípravou kostýmů a rekvizit: pí 
Renatě Vaškové, Elišce Abrahámové, Zitě Rudinské a p. 
Karlovi Vosmanskému. 

14. 5. 2017
Přehlídka pódiových skladeb  v Topolné
…..nesla název „Hraní a tancování, pohyb a rado-

vání“….. V nově rekonstruovaném kulturním středisku 
Bůrovce se v programu představily děti ze základních a 
mateřských škol, tanečních souborů regionu Za Moravú. 

A o čem bylo vystoupení s pódiovou skladbou PRI-
MA BABIČKA dětí Mateřské školy Mistřice?

„Když se zamyslíme nad životem, můžeme ho přirov-
nat k divadlu. Od dětství, mládí, přes střední aktivní věk 

a nakonec i ve stáří zastáváme určité role. Role pracovní, 
role životní. S postupem věku jsou tyto role složitější a 
náročnější, zodpovědnější. K jejich zvládání nám pomá-
hají zkušenosti. Když zůstanu u těch životních rolí, dáte 
mně za pravdu, že role rodiče, zejména maminky, je ta-
ková upnutější. Maminka spoustu věcí tak nějak řeší, o 
děti se více strachuje, některé věci dětem nedovolí. Cel-
kově má na další činnost mimo domácnost méně času.

Role babičky a dědečka, jó….. to je jiná. Někdy se 
nestačíme divit, jak jsou takové babičky a dědečkové 
čiperní, jak se říká na Slovácku „obrychtovaní.“ Co oni 
všechno dokážou zvládnout, s  čím vším nám dokážou 
pomoci během odpoledne, víkendu.

Někdy po svém a trošku svérázně, ale my mladší, 
buďme rádi, že pomohou. Jak bychom to všechno zvlád-
li při dnešním shonu. A vůbec, babička ty buchty umí 
stejně nejlíp a dědovi králíci rostou také rychleji. A jak 
prima je u babičky a dědečka na prázdninách. Na to rádi 
všichni vzpomínáme a ví to i děti z naší mistřické škol-
ky.“  

S  rytmickou skladbou děti roztleskaly všechny pří-
tomné na Besedě s důchodci a Dětském dni  v Mistři-
cích, na Mezifarním dni v Bílovicích.

25. 5. 2017
Společné setkání dětí z Mistřic a Mařatic
„Člověk by měl poznávat kraj, ve kterém žije, i lidi, se 

kterými se setkává…..“
Tato slova si řekli pedagogové z  MŠ Mistřice a MŠ 

Lomená-Mařatice, sídliště Východ.
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A proto o dalším setkání byl i výšlap nejstarších před-
školních dětí a paní učitelek obou školek. Nepravidel-
ně výšlap organizujeme už od roku 2000. Trasa vedla 
po hřebenu a současně po cyklostezce mezi Mistřicemi 
a Mařaticemi. Krásný výhled na Chřiby a Bílé Karpaty 
nám umožnilo „objednané“ počasí. Obě skupinky před-
školáků se přivítaly před rozhlednou Rovnina nad Javo-
rovcem veselou písničkou o přírodě. Cestou do naší škol-
ky jsme upevnili poznatky s přírodou spojené, protáhli 
tělo pohybem, a tak výborný oběd od našich kuchařek 
byl opravdu odměnou pro všechny. Děti z Mařatic si sta-
čily prohlédnout školku i školní zahradu, trocha povídá-
ní, soutěžení a kamarádským pozdravem se rozloučily.

Společné setkání  nás opět čekalo v červnu, kdy mis-
třičtí předškoláci naoplátku zavítali do prostor tříd a are-
álu školní zahrady Mateřské školy Lomená, ale i odlou-
čeného pracoviště v ZŠ Větrná Uh. Hradiště - Mařatice.  

5. 6. 2017
Výhra v soutěži enviromentálního projektu „ŠKOLA 

RECYKLÁTOREM“ je dětí MŠ MISTŘICE.
Soutěž ve sběru oblečení pořádající organizace OD 

MAMINKY s.r.o. (ODMAMINKY.CZ) byla vyhlášena 
v  březnu a mohly se do ní zapojit mateřské a základní 
školy Zlínského kraje.

A protože všichni malí a velcí předškoláci MŠ Mistři-
ce jsou soutěživí, zapojili jsme se.

Celkové množství vybraného oblečení, které již doma 
není potřebné (1050 kg) bylo jistou výhrou: 

VÝLET PRO CELOU MATEŘSKOU ŠKOLU DO 
ZOO LEŠNÁ v hodnotě 7.000,- Kč.

(výhra v kategorii mateřských škol)
Děkujeme všem rodičům dětí MŠ Mistřice i ostatním 

občanům Mistřic za podporu v soutěži.
14. 6. 2017
Školní výlet - zámek a zámecká zahrada Buchlovice
Vybrat místo pro školní výlet je čím dál obtížnější. 
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Poděkování
Pečlivost a dobrosrdečnost. To jsou vlastnosti, kte-

rých je třeba si vážit, je třeba si vážit člověka, který 
s nimi disponuje. Jsme rády, že jsme takového poznaly 
v kolektivu zaměstnanců MŠ Mistřice. Pokud tušíte, že 
mluvím a píši o paní Zdence Foltýnkové, tušíte správně. 

Nastoupila v lednu roku 2000 a celých 16 a půl roku 
se starala, aby naše školka zářila čistotou a voněla. 
Nebylo dne, aby tomu bylo jinak. Kytičky zalité, okna 
umytá, lehátka srovnaná. Při řeči jako bonus přidala 
dobré slovo, které bylo při její skromnosti pohlazením 
na duši.

Zdeni, děkujeme a vážíme si tvé práce. Užívej si dů-
chodu a věnuj se svým zálibám.

Paní Marii Janíkové nastupující do uvolněné pra-
covní pozice školnice mateřské školy přejeme hodně 
úspěchů a porozumění s kolektivem.

Člověk musí vnímat mnoho okolností, které tento výběr 
ovlivňují, aby byl výlet opravdu výletem, aby vyhovoval 
dětem, časovým možnostem režimu dne. Navíc, dnes už 
je to jiné než dříve. Obvyklá místa, kam jsme ve školních 
letech jezdívali my, se v podstatě nezměnila, ale ať už je 
to hrad, zámek nebo zoo, zajišťují pro návštěvníka do-
provodný program. Musí zajistit oproti konkurenci něco 
nového, zajímavého. 

Vycházeli jsme z této skutečnosti a pro závěr letošní-
ho školního roku jsme vybrali zámek Buchlovice, který 
nabízel i tématický pohádkový program. Ten zajišťovala 
divadelní společnost a ani mokrá varianta pro ni nebyla 
překážkou.

Je 14. 6. 2017, půl osmé ráno, na návsi každodenní 
pravidelný ruch a my, správně vybavení výletníci, odjíž-
díme. V  Buchlovicích jsme krátce po osmé hodině. Je 
čas posvačit. To nám akorát vychází do 900, kdy začíná 
divadelní pohádka. Jaká? No přece malířská. Loutkové 
představení, které dětem předvedli divadelníci z Liber-
ce. Živá diskuze krátce po představení je opodstatněná, 
vždyť v hodinovém programu vnímaly děti spoustu in-
formací, dějových zápletek. Je třeba si vše utřídit, vyjas-
nit, rozebrat s  kamarády. V  doznívající debatě se pře-
sunujeme do zámku na prohlídku jeho komnat. Ve své 
podstatě jsme stále v pohádce. Děti si představují, jak se 
kdysi měli princové a princezny, komorné a komorníci, 
prostě postavy, které znají z fi lmových pohádek. Hlub-
ší historii zámku budou asi vnímat později ve školním 

věku. V zámecké zahradě jsme obdivovali zajímavě ros-
tené stromy a keře, květinovou výsadbu, nádherné fuch-
sie. A zas ta dětmi milující zvířátka – v záchranné stanici 
zvířat, ta se nedala v zámecké zahradě minout.

Je čas návratu, paní kuchařky čekají s obědem. Chutná 
znamenitě a i na odpolední spánek se „zdravě“ unavené 
děti těší více než v jiný „obyčejný“ den. 

Kam v příštím roce? Určitě to není předčasná otázka. 
Je naším cílem vybrat pro děti to nejlepší.

Základní škola
Základní škola v  Mistřicích je 

školou malotřídní. Tvoří ji čtyři 
kmenové třídy a má všech pět roč-
níků. Každý ročník absolvuje výuku 
hlavních předmětů  - český jazyk, 
matematika, angličtina – samostat-
ně. V  dalších předmětech dochází 
ke spojování ročníků, ale i toto není 
vždy pravidlem. Prvňáčci mají výu-
ku ve všech předmětech pouze pro 
sebe.

Učit hlavní předměty samostat-
ně v každém ročníku nám umožňu-
je vstřícný krok zřizovatele – Obce 
Mistřice, který povoluje výjimku 
z nejnižšího počtu žáků stanovenou 
školským zákonem a prováděcími 
předpisy a hradí zvýšené výdaje na 
vzdělávací činnost školy nad výši 
stanovenou krajským normativem. 

Slučování ročníků pro některé 
předměty je dáno menším počtem 

žáků školy vzhledem k nutným mini-
málním počtům pro prvostupňovou 
školu. 

A kolik nás ve škole je?
První třídu tvoří 15 žáků, druhá, 

třetí i čtvrtá třída – každá čítá po 13 
žácích a pátý ročník letos navštěvuje 
9 žáků.

Vzhledem k  předcházejícímu 
školnímu roku se zvýšil počet našich 
žáků v tom letošním o osm. 
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K výše  uvedenému počtu žáků 
školy neodmyslitelně patří pět učite-
lek, dvě vychovatelky, jedna asistentka 
pedagoga, školnice a účetní.

Pro školní rok 2017/2018 jsme díky 
fi nancování zřizovatele zbudovali no-
vou počítačovou učebnu, provedli vý-
malbu ve všech kmenových třídách, 
zrekonstruovali přístavbu školy a prv-
ňáčkům zútulnili jejich třídu. 

Ze sponzorských darů Nadace Sy-
not jsme pořídili vybavení pro zpestře-
ní výuky tělesné výchovy, pro hudební 
výchovu a kulturní vystoupení žáků 
školy jsme mohli zakoupit klávesy a 
doplnit další hudební nástroje. 

V  souvislosti s vyhlášením dotač-
ního programu MŠMT - Podpora za-
bezpečení základních škol tvořených 
třídami 1. stupně s  počtem tříd do 

pěti – jsme získali 100% žádaných fi -
nančních prostředků na zabezpečení 
naší školy.

V současné době očekáváme, zda 
bude kladně fi nančně podpořena 
naše žádost v rámci vyhlášeného roz-
vojového programu MŠMT -  Pod-
pora výuky plavání v základních 
školách, který je určen na dopravu 
žáků do místa výuky plavání, čímž by 
odpadlo hrazení nákladů na dopravu 
žáků zákonným zástupcům.

Pokračujeme také v již několik let 
fungujícím projektu Ovoce a zelenina 
do škol, který se v tomto školním roce 
rozrostl ještě o pravidelnou dodávku 
neochuceného mléka. Jak ovoce, tak 
mléko, jsou pravidelným zpestřením 
již tak vydatných a lákavých svačinek 
žáků. 

Pro zájmové vyžití žáků jsou pro-
story školy v  odpoledních hodinách 
k  dispozici kroužkům -  Aerobik, 
Keramika, Florball, Angličtina, Kou-
mák, Výtvarný ateliér, Bojové sporty, 
Atletika 

a výuka na hudební nástroj. Zmí-
něné kroužky realizují - Středisko vol-
ného času Klubko, Kroužky Zlín, DD 
Šikula a paní učitelka I. Burešová.

Dopoledne ve škole patří hlavně 
výuce, ale i ta se prokládá zajímavými, 
tematickými a pro žáky přínosnými 
projekty – Dentální hygiena, Zdravo-
věda a první pomoc, Pravidla a já, Já 

a moji kamarádi…
Nezanedbáváme ani sportovní 

klání – miniházená, McDonald’s Cup 
a výtvarné soutěže – vítězství v soutě-
ži časopisu Čtyřlístek.
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Naši činnost podporují také 
místní spolky, kterým za podporu 
a spolupráci patří velký dík.

Všechno, co se u nás ve ško-
le děje, publikujeme na webových 
stánkách http://www.mistrice.cz.

Vážení občané, přeji Vám pří-
jemné a klidné prožití vánoční-
ho období, radostné vstoupení do 
roku 2018, zdraví a pohodu.

Vladimíra Hrdinová, 
ředitelka školy

Naše škola 
je krásná 

a není vůbec prázdná.
Plní ji žáci

a odvádějí skvělou práci.
Jsou mezi nimi hodňásci i zlo-

biváci,
kteří vždy stojí o legraci.

Pět ročníků je tu
otevřených celému světu.

První dveře – za nimi noví žáci,
zatím to nejsou poškoláci.

Přišli z mateřské školy 
a hned se vrhli na úkoly.

Druhé dveře – pestrá třída,
nechybí jim žádná křída.

Často a rádi malují,
ze své práce se radují.

Nálada zde panuje dobrá,
přispívá k tomu tabule modrá.

Třetí třídu trápí slova,
každý den, znova a znova.
Babyka, Bydžov, Přibyslav,
skvěle je ovládá Ladislav.
Čtvrtá třída  - pohodáři,
ve velké třídě hospodaří.

Teď mrskají násobení,
za chvíli jdou na dělení.

Součiny i podíly 
spočítají za chvíli.

Plusy ani mínusy nedělaj jim 
potíže,

DÚ denně zvládají bez stresu a 
obtíže.

Páté dveře – mazáci,
to jsme my, páťáci.

Někdo z nás umí bezva palačin-
ky, 

další zas pravidelně zvedá činky.
Ani žluté ani červené karty
nedostávají fotbalisti z naší 

party.
Moderní technologie nás pohltily,

ale vypnout mobil ve škole nás 
donutili.

Nejen učení, ale i politika a 
fi nance,

zajímá nás sledovat poslance.
Šestá třída – jiná škola, proto je 

tohle od naší třídy
poslední rýmovačka pro noviny .

 (Žáci 5. ročníku)

Spolek rodičů z Mistřic 
Pod novou členskou základnou s  jedenácti členka-

mi funguje náš Spolek od roku 2015 a jako předsedky-
ně Spolku mohu říci, že úspěšně. Daří se nám s pomocí 
našich manželů a přátel organizovat řadu akcí pro děti i 
pro dospělé. 

Když se ohlédnu zpět, tak jsme v tomto roce uskuteč-
nili celkem 11 akcí pro děti i dospělé. Na konci roku nás 
čeká poslední dvanáctá akce, Silvestrovský pochod na 
rybníky. Zde nám místní rybáři připravují zázemí s tábo-
rákem, špekáčky, čajem a svařákem. Akce se koná už tře-
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tím rokem a nachází si čím dál více příznivců. Což je skvělé.
Rok 2018 zahájíme 20. ledna Rodičovským plesem, kte-

rý se bude pyšnit bohatým kulturním programem i tombo-
lou. Chtěla bych touto cestou poprosit rodiče dětí z MŠ a ZŠ 
o dar do tomboly. Předem děkujeme

V sobotu 10. února od 15 hodin se mohou děti vyřádit 
na Maškarním plese, kde jsou na úvod připraveny pohádky 
Hloupá husa a Otesánek z produkce paní Lenky Sasínové.

Dekorace na Velikonoce si můžete spolu s dětmi vytvořit 
na Velikonočním čarování v neděli 25.3.2018 od 15 hodin.

V měsíci dubnu se znovu přihlásíme do celorepublikové 
akce Ukliďme Česko. V minulém roce jsme díky této akci 
uklidili hráze u hlavní cesty směrem na Javorovec. Šli jsme 
tak příkladem našim dětem, že odpadky patří do koše. Oce-
níme vaše nápady na lokalitu, kterou bychom mohli v rám-
ci této akce uklidit. 

Duben je měsícem bezpečnosti a tak bychom spolu 
s  bezpečnostními složkami chtěli představit dětem práci 
hasičů, policistů, záchranářů a vojáků. Přesný termín akce 
není ještě znám.

Poslední dubnovou sobotu 28. 4. od 16 hodin bude na 
Tančáku upálena čarodějnice. Děti se mohou těšit na zábav-
né hry, diskotéku a opékání špekáčků. 

Dětský den jsme naplánovali na sobotu 26. 5. od 15 ho-
din na Tančáku. Hlavní roli budou hrát piráti. Děti čeká 
spousta zábavy, her s odměnami, diskotéka. Děti v maskách 
pirátů jsou vítány. 

Poslední školní den zakončíme se skupinou Podjezd a 
jejich skvělými songy. Hrát, zpívat a tančit se bude na Tan-
čáku v pátek 29. 6.od 19 hodin. 

V sobotu 15. září se uskuteční první turistický výlet na 
hrad Buchlov a Barborku s prohlídkami a pohádkou. Ces-
tovné a vstupy budou hrazeny Spolkem. Jedná se o celoden-

ní akci. Přesné časy odjezdu autobusu upřesníme. 
Po minulém úspěšném autorském čtení PaeDr. Jiřího 

Jilíka vás srdečně zveme na promítání fi lmu Jízda králů (au-
tor PaeDr. Jiří Jilík) a vyprávění, které se uskuteční v pátek  
9. 11. 2018 od 18 hod na sále místního pohostinství.

A je tu opět advent. V pátek 30.11. od 17 h vás rádi uvi-
díme na adventním čarování, kde si můžete vytvořit či za-
koupit vánoční dekorace.

Nově jsme pro děti a rodiče připravili vánoční dílničky 
(sobota 8.12. od 15 h) – kde si děti mohou upéct perníčky a 
vánočního cukroví. Zhotovit si kuchařskou čepici a zabavit 
se spolu s ostatními dětmi.

Poslední akcí v roce 2018 bude Silvestrovský výšlap na 
rybníky. 

Srdečně bych vás chtěla pozvat na výše uvedené akce. 
Jsme rádi, že se jich účastníte. 

Jménem Spolku rodičů z  Mistřic Vám přeji krásné a 
pohodové prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém 
roce 2018. 

Bc. Vendula Kašná, DiS.
Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic
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Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek v Uherském Hradišti
Občané Mistřic a Javorovce se i letos 

opět zúčastnili slavnostního průvodu a 
bohatého programu při Slavnostech 
vína a otevřených památek v  Uher-
ském Hradišti, a to v obdivuhodném 
počtu krojovaných. Dobrou náladu 
a veselí hudbou a písní doprovázela 
cimbálová muzika Oskoruša. Tento 
ročník však byl pro nás výjimečným, 
neboť region „Za Moravú“, kam obec 

Mistřice a Javorovec patří, byl pověře-
ný ke slavnostnímu zahájení této akce 
na Masarykové náměstí v  Uherském 
Hradišti. Obec Mistřice se tohoto úko-
lu zhostila velice důstojně a pro všech-
ny účastníky a návštěvníky připravila 
rozmanitý kulturní program, na němž 
nechyběl ani místní pěvecký sbor Mi-
střické frajárky. Ve Smetanových sa-
dech byla na připraveném stanovišti 

obce zajištěna prezentace regionu „Za 
Moravú“, a to včetně hojného občerst-
vení a tradičních pochoutek.  Tímto si 
dovolím poděkovat všem, kteří se na 
Slavnostech vína a otevřených pamá-
tek v  Uherském Hradišti podíleli jak 
svou pomocnou rukou a organizací, 
tak také svojí účastí.

Vladimír Sedláček
starosta obce Mistřice

Včelaři
Blíží se nám konec roku 2017, oby-

čejně se každý zastaví a vrátí  na začá-
tek, aby zhodnotil končící rok. Včelař 
nebývá žádnou výjimkou. Leden plně 
dostál svému jménu, byl opravdu tuhý. 
Teploty klesaly hluboko pod nulu a 
nad ní se kolikrát nepodívaly ani přes 
den. Člověk by řekl, že těm včela-
řům musí i včely umrznout. Ne, není 
to pravda, vždyť včely se za ta staletí, 
lépe tisíciletí se dokonale přizpůsobily. 
Když přijde únor, včelař již netrpělivě 
vyhlíží takzvaný „první prolet včel“, to 
však musí teplota vystoupit nad 12°C. 
Tentokrát čekal marně, teplota se dr-
žela hodně nízko a všude ležel studený 
sníh. To krásné a veselé bzučení, které 
dokáže potěšit snad každého člověka 
přišlo s příchodem března. Jaká radost 
pro včelaře, když se mu z každého úlu 
draly na sluníčko stovky nebo i tisíce 
včel. A pak již nám to začalo, příchod 
jara a první kvítky, kterých sice mnoho 
díky jarním mrazíkům pomrzlo, člo-
věk sice běduje, příroda však ne. Média 

nám častokrát předkládala mnoho pe-
simistických předpovědí, co se medu 
týče. Co příroda včelám dala, to při-
nesly do úlů a nakonec ani včelař, který 
se o ně stará nebyl škodný. Léto bylo 
krásné teplé, to včely milují, snad jen té 
vody bylo málo. „Ženci do pole, včely 
z pole“, to říká staré pořekadlo a tak to 
také je. My včelaři jsme sundali med-
níky (část úlu kde včely shromažďují 
med) a co jsme vzali musíme nahra-
dit cukrem, aby včely mohly přečkat 
zimu. Možná dnešní člověk řekne, že 
to není ekonomické, stejně vzít a stejně 
dát. Ono obyčejně je medu víc než je 
potřeba cukru, ale jsou i roky opačné. 
Já však nemůžu srovnávat, med je med 
a cukr je cukr. Včela přece pracuje pro 
přírodu a tím pro nás lidstvo. To, co 
včelař dělá, dělá obyčejně s láskou a pro 
radost, pokud vidí pouze zisk, obyčej-
ně bývá zklamán. Po zakrmení nastá-
vá léčení proti Varoáze (parazit, který 
včelám pije krev). Horší nemocí však je 
„Mor včelího plodu“, kdy se postižené 

včelstvo i s úlem spálí. Včelaři v Mistři-
cích měli to štěstí, že se jim tato nemoc 
vyhnula. V  naší Základní organizaci 
Bílovice se však pálilo v mnoha obcích, 
ať je to kruté, ale je to jediné stopro-
centně účinné. Jak již jsem se zmínil, 
spadáme pod Bílovice, kam patří také: 
Javorovec, Kněžpole, Topolná, Ne-
dachlebice, Částkov, Včelary, Bílovice, 
Svárov, Zlámanec a Březolupy. Členů 
máme celkem 96, Mistřice 19. V České 
republice je nás kolem padesáti tisíc. 
Průkopníkem organizovaného včela-
ření byl Johan Gregor Mendel z Brna.                                                                                                                      
Mně už jen dovolte, abych Vám za 
všechny naše včelaře popřál krásné Vá-
noce a do nového roku mnoho zdraví, 
štěstí a lásky.      fa    

Fašank 2017 
Tak jako každý rok i letos se sešla v únoru parta nad-

šenců u obecního úřadu a v doprovodu napentleného auta 
zahájila fašankovou obchůzku po dědině.

Každoroční hlavní maškarou bývá slamák a žena v nůši. 
Ty se nám bohužel nepodařilo obsadit tak vládu letos pře-

vzal medvěd jako symbol síly a plodnosti, proto mu žádná 
žena ani dívka neodepřela tanec. V průvodu také šli zdra-
votníci, hasiči, školačky, muži převlečení za ženy a ženy za 
muže a další zábavné masky. Při procházení dědiny nás sko-
ro všude vítali. Někde se i tancovalo a zpívalo. Byli jsme vítá-
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ni koblihy, božími milostmi, chlebíčky, voňavým uzeným a 
samozřejmě dobrou slivovicí. A jak se říká v básničce – daj-
te nám aj vajíčka, šak ste hodná tetička, tak těch se naplnil 
vrchovatý koš. Jen málo dveří před námi zůstalo zavřeno. 
Po sedmé hodině večerní jsme obešli poslední domy v Ja-
vorovci, ale tím ještě fašank neskončil.

Večer se všichni sešli v hostinci U KAMEŇA, kde se ko-
nala zábava. K tanci hrála místní kapela KOTEL. Před půl-
nocí jsme stihli pochovat basu, vylosovat tombolu a ještě 
připravit vajíčka s uzeným masem pro všechny co přišli na 
zábavu. Perličkou letošní tomboly byl africký šnek v teráriu. 
My co jsme připravovali tombolu jsme se děsili toho, aby to 
nebyl náš los, který bude ten výherní. Výtěžek z celé akce byl 
z části použit na fašankové dozvuky a zbytek šel do poklad-
ny SDH Mistřice.

Byla to náročná sobota a všem zúčastněným patří velké 
uznání, protože to bylo poprvé co všechny maškary obe-

šly Mistřice i celý Javorovec. Dík patří obecnímu úřadu 
za fi nanční dotaci, sponzorům za ceny do tomboly a taky 
všem dobrým lidičkám za jejich občerstvení a podporu kte-
rou nám během obchůzky dávali. Ještě dlouho nám znělo 
v uších tadli fi dli bumtarata……..  

 Za organizátory Ema Kocábová

Zdařilý rok mistřických hasičů
Jako již mnoho předešlých let byl 

zahájen rok výroční valnou hroma-
dou. V sobotu 7. ledna jsme se sešli, 
abychom zhodnotili uplynulý rok a 
naplánovali činnost v roce letošním. 
Začátek roku bylo především očeká-
váním začátku výstavby nových ga-
ráží hasičské zbrojnice. Čekání neby-
lo však dlouhé.

Přestože veškerá stavební činnost 
spočívala na stavební fi rmě, nás ne-
čekal jednoduchý úkol. Množství ha-
sičského materiálu, který se nacházel 
ve skladu a v garáži bylo nutno z dů-
vodu přestavby i stávající hasičárny 
nutno vyklidit. Problém kam s mate-
riálem nám pomohl vyřešit starosta 
obce Vladimír Sedláček, který nám 
nabídl prostor vlastní stodoly.  Se 
stěhováním pomáhali i mladí ha-
siči, kteří si tak plnili část okruhu 
hry PLAMEN.  Část materiálu po 
skončení stavby je nastěhována již 
zpět, jenže velká část je třeba ještě 
stěhovat. Ta bude stěhována již po-
stupně dle doplňování zázemí pro 
zásahovou jednotku a vytvoření no-
vých skladovacích prostor. Přesto je 
nutno poděkovat všem, kteří se na 
stěhování postupně podíleli a taky 
Vladimírovi Sedláčkovi za poskyt-
nutí prostor pro materiál.

První organizační akcí v  letoš-
ním roce byl již tradiční fašank, který 
jsme pořádali s majiteli hostince U 
KAMEŇA. K této akci je psáno v ji-
ném článku. Přesto musím poděkovat 
všem, kteří se na této akci podíleli a 
především paní  Emě Kocábové, která 
je největším tahounem této akce.

V  letošním roce jsme uspořádali 
již 28. ročník soutěže O putovní pohár 
starosty obce Mistřice. Na fotbalové 
hřiště se 9. července sjelo 27 družstev 
mužů a 9 družstev žen. Putovní pohár 
si v kategorii mužů odvezli SDH Prav-
čice za čas 16,69 sekundy. Na druhém 
místě se umístilo domácí družstvo 
s  časem 16,96s. a třetí místo patřilo 
Véskám „A“ za čas 17,05s. V kategorii 
žen se nejlépe dařilo družstvu Rymic, 
které časem 17,09s  obhájilo loňské 
vítězství. Na druhém místě se pak 
umístily Bojkovice s  časem 18,29s a 
třetí místo patřilo Kunovicím za čas 
19,81s. Všem, co se na této akci po-
díleli, je třeba poděkovat a především 
TJ SOKOL Mistřice za poskytnutí 
prostor fotbalového areálu.

Soutěžní družstvo 11. srpna uspo-
řádalo druhý ročník noční soutěže 
O pohár RWD FIRETEAMU SDH 
Mistřice. Tato soutěž je náročnější na 
organizaci vzhledem k nočním pod-

mínkám. Letos bylo pořadatelství 
o to těžší, že od odpoledních hodin 
nešla v  celé obci elektrická energie. 
Bylo nutné zajistit elektrocentrály pro 
případ, že by elektřina nefungovala 
i v  nočních hodinách, což se nako-
nec podařilo. Elektřina byla nakonec 
spuštěna chvíli před začátkem soutě-
že. Nejvíce však soutěž ovlivnilo po-
časí, když skoro po dobu celé soutěže 
vydatně pršelo, což se podepsalo i na 
počtu zúčastněných družstev. Na-
konec do Mistřic přijelo 14 družstev 
mužů a 4 družstva žen. Vítězství si 
v  těžkých podmínkách vybojovali 
Špičky časem 17,31s, před druhými 
Zahnašovicemi 17,61s a třetími Vés-
kami „B“ 18,27s. Domácím mužům 
se tentokrát po náročné přípravě sou-
těže nedařilo a časem 20,30s obsadilo 
7. místo. Pro ženy je tato soutěž speci-
fi cká tím, že soutěží na stejně dlouhé 
trati jako muži. Nejlépe se s  těmito 
podmínkami vypořádaly ženy SDH 
Vlachovice s  časem 23,10s, druhé 
místo obsadil Jarošov 23,26s a třetí 
Bílovice 26,08s. Všem, kteří se na této 
pořadatelsky náročné akci podíleli je 
třeba poděkovat.

Při příležitosti výročí 770 let od 
první zmínky o naší obci měl mož-
nost se prezentovat i náš sbor dob-
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rovolných hasičů. V  prostorách 
hasičské zbrojnice byla nachystána 
výstava fotografi í z  historie sboru, 
ale i ze současnosti. Na nástěnkách i 
v  albech bylo možné nahlédnout na 
sportovní činnost, organizační čin-
nost, brigádnickou činnost a také na 
průběh výstavby nové hasičské zbroj-
nice. Po čas celé výstavky bylo možné 
na televizní obrazovce,nebo na note-
booku shlédnout i přichystaná videa. 
Samozřejmostí byla i ukázka současné 
výzbroje a výstroje zásahové jednotky 
a slavnostní uniformy. Pro děti byla 
pak možnost vyzkoušet několik druhů 
přileb. Potěšením pak byla velká účast 
na této výstavě. Všem, kteří se věnovali 
přípravě této prezentace SDH rovněž 

děkujeme.
Důležitou složkou dobrovolných 

hasičů jsou mladí hasiči. V  současné 
době je v  našem sboru kolektiv mla-
dých hasičů, který má do deseti členů. 
Takovou tradicí se stal již začátkem 
roku výšlap do Popovic, kterého mají 
možnost se zúčastnit i rodiče. V zim-
ních měsících se MH připravují na 
zkoušky odbornosti. Pro započítání 
bodů do hry PLAMEN je vždy potře-
ba pět úspěšných absolventů, což se 
v  letošním roce opět podařilo.  Malý 
počet členů kolektivu ovlivnil začátek 
a později i průběh závodní sezóny. Tré-
ninky začaly později než dřívější roky, 
což vedlo k  rozhodnutí nezapojit se 
do Velké ceny mladých hasičů. Nako-

nec se náš kolektiv 
nezúčastnil ani 
jarního kola hry 
PLAMEN. Přes 
pomoc některých 
členů SDH a rodi-
čů mladých hasičů 
však musíme řešit 
i problém vedou-
cího, který by se 

mladým hasičům mohl věnovat na 
100%.

Nejviditelnější součástí SDH Mis-
třice je soutěžní kolektiv mužů. V  le-
tošním roce se družstvo nemohlo 
scházet k tréninkům vzhledem  k vytí-
žení členů tak , jak by si představovali a 
i v průběhu soutěžní sezóny se trénin-
ky neuskutečňovaly dle jejich představ. 
Přesto se sezóna vyvíjela vzhledem 
k  okolnostem celkem dobře, přede-
vším co se týká VC OSH Uherské Hra-
diště. Soutěžní družstvo se objevilo na 
28 závodech ve třech okresech a od-
vezlo si tři 1. místa, sedm 2. míst a dvě 
3. místa. Při tom dosáhlo na čtrnácti 
závodech času pod 18 sekund. V cel-
kovém hodnocení  Podhostýnské ligy 
dosáhli na celkově 7. místo. Ve Velké 
ceně OSH Uherské Hradiště si z 11 zá-
vodů odvezli 6x plný bodový zisk a 5x 
zisk bodů za druhé místo, což v abso-
lutním hodnocení znamenalo celkové 
vítězství. Klukům patří velká gratulace 
a poděkování za dobrou reprezentaci 
našeho sboru.

Po dohodě s  velitelem jednot-
ky SDHO Bílovice se 20. září uskuteč-
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nilo součinnostní cvičení na simulova-
ný požár v prostoru fi rmy KOVOCITÉ 
Bílovice. Za účasti jednotek SDHO Bí-
lovice, SDHO Kněžpole a SDHO Mi-
střice byl proveden zásah na výrobní 
prostor s evakuací zaměstnanců a s po-
užitím dýchací techniky. Připravenost 
jednotky byla prověřena o týden poz-
ději, když chvíli před polednem v ne-
děli 29. října vjížděla jednotka k zása-
hu na větrem odnesenou a po silnici se 
pohybující stavební buňku v části obce 
Drahy. Jednotka zasahovala v  počtu 
8 členů spolu s  jednotkou HZS ZLK 
Uherské Hradiště. Buňka byla uklize-
na do prostoru stavby a zajištěna proti 
dalšímu pohybu. Dále byl uklizen sta-
vební materiál a nářadí do prostoru 

stavby. Poté se jednotka vrátila zpět na 
základnu. V měsíci listopadu náš sbor 
obdržel převodem od POLICIE ČR 
dopravní automobil FORD TRAN-
ZIT. Převod proběhl zdarma v  rámci 
integrovaného záchranného systému. 
Pro zásahovou jednotku a i pro další 
členy SDH nyní vyplývají do příštího 
roku další úkoly. Především v prostoru 
nových garáží vytvořit odpovídající zá-
zemí pro členy zásahové jednotky, na 
čemž se již pracuje. Pořízený dopravní 
automobil dát do odpovídajícího stavu 
pro zásahovou činnost. Dále vytvořit 
odpovídající skladovací prostor pro 
hasičský materiál, který se v současné 
době ještě z části nachází ve stodole u 
pana Sedláčka.

Závěrem bych chtěl ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
dílí na dobré činnosti SDH Mistřice. 
Velké poděkování patří i rodinám, kte-
ré umožňují tuto činnost vykonávat. 
Velké poděkování patří obci Mistřice 
za vytvoření lepších podmínek v  no-
vých garážích a vytvoření sociálního 
zázemí ve staré části hasičské zbrojni-
ce. S blížícím koncem roku bych chtěl 
popřát všem našim spoluobčanům 
krásné prožití svátků vánočních a do 
nového roku hodně štěstí, zdraví, po-
hody, lásky a hlavně aby nebylo třeba 
naší pomoci při řešení krizových, ale 
jen při řešení příjemnějších situacích.

Za sbor dobrovolných hasičů 
starosta SDH Martin Schön 

Děkujeme obci Mistřice za fi nanční a materiální podporu a všem svým 
příznivcům za projevenou přízeň.

Všem příznivcům, přátelům a všem lidem dobré vůle přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

TJ Sokol Mistřice
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Beseda s důchodci

Hody

mladší stárek – Ivana Špičáková a Marek Špičák
starší stárci – Michaela Šilhavíková a Ladislav Trojek

Myslivci 
Jako tradičně pořádají myslivci na konci roku společ-

né hony na drobnou zvěř. Lovenou drobnou zvěří je u nás 
zajíc a bažant. Individuálně se v naší honitbě loví se zvěř 
srnčí, dančí a černá. Myslivost není jenom lov, ale i celo-
roční péče o zvěř a prostředí s ní spojené. Každoročně se 
snažíme vytvářet a osévat více políček pro zvěř, zejména 
tu drobnou. Na těchto políčkách nachází kryt a potravu 
v době nouze nejen zvěř, ale i drobní živočichové a hmyz. I 
přesto stavy bažantů a zejména zajíců klesají. Na vině jsou 

jak velmi suchá letní období a s tím spojený nedostatek vody 
v  některých lokalitách, tak zvláště čím dál větší spotřeba 
chemických prostředků pro ochranu rostlin v zemědělství. 
Tato kombinace je z  dlouhodobého hlediska pro většinu 
živočichů doslova vražedná. V příštím roce proto chceme 
instalovat napajedla pro zvěř a tyto pak udržovat a průběž-
ně doplňovat čerstvou vodou. Věříme, že pro zadržení vody 
v krajině poslouží i nově vytvořená retenční nádrž v lokalitě 
Sůhrady, známá spíše pod názvem Přehrada. Její realizací se 

Oprava taneční kolo
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nejen významně obohatí místní krajina, ale současně byla 
sanována i stará ekologická zátěž v podobě bývalé skládky 
sutí. 

Další z potřeb, které zvěř potřebuje je klid, zvláště v době 
nouze. Toho někteří občané nedbají a venčí své psi vypuš-
těné na volno po celé honitbě. Psi pak štvou zvláště srnčí 
zvěř, která v  zimních měsících hyne na zápal plic. I přes 
upozorňování myslivců, že majitelé psů porušují zákon o 
myslivosti se tak mnohdy děje vědomě opakovaně. Tako-
véto případy budou již předávány státní správě myslivosti a 

řešeny jako přestupky. Naše myslivecké sdružení v letošním 
roce organizovalo již po sedmé lov s loveckými dravci. Po-
časí nám poprvé nepřálo a pro všechny účastníky tak byl lov 
velmi náročný. 

Závěrem bych chtěl jménem myslivců z Mistřic, popřát 
všem občanům klidné a pohodové Vánoce, dětem štědrého 
Ježíška a do dalšího roku 2018, hodně zdraví, štěstí, osobní 
spokojenosti a pracovních úspěchů.

předseda MS Kopec Mistřice
ing. Ladislav Hráček

Oslavy výročí 770 let obce Mistřice - Javorovce
V sobotu 2. 9. 2017 si občané obce 

Mistřic a Javorovce připomněli vý-
ročí 770 let od první dochované his-
torické zmínky o obci Mistřice. Tyto 
oslavy zahajoval průvod krojovaných 
občanů na taneční výletiště, kde byla 
sloužena slavnostní mše svatá za ob-
čany obce Mistřic a Javorovce, kterou 
celebroval Mons. Mgr. Josef Nuzík. 
Odpoledne tohoto slavnostního dne 
na tanečním výletišti bylo prováze-
no bohatým kulturním programem, 
ve kterém vystoupili pěvecký sbor 
Nedachlebjanky, pěvecký sbor Děv-
čice z Kněžpola, Kněžpolský mužský 

pěvecký sbot, dechová hudba Topo-
lanka a Mistřické frajárky s cimbálo-
vou muzikou Oskoruša. Pro domácí 
i přespolní hosty byla za účelem pro-
hlídky naší obce zajištěna okružní 
jízda vláčkem Ste-
linka a pro děti byl 
připraven nafuko-
vací skákací hrad. 
Obec Mistřice 
k  těmto oslavám 
vydala knihu o své 
historii s  názvem 
Příběh vesnic Mi-
střice a Javorovce, 

doba královská 1247 – 1918. Všem 
občanům a spolkům, kteří se spolu-
podíleli na organizaci, tvorbě a pří-
pravě těchto oslav Obecní úřad obce 
Mistřice mnohokrát děkuje.
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Rekonstrukce kotelny ve školce

Spolek rybářů Mistřice
Spolek rybářů Mistřice, s  počtem 

členů 24, se stejně jako v minulých le-
tech snaží o aktivní udržování a zvele-
bování obecních rybníků a jejich okolí. 
Zejména tento rok nás čekal nelehký 
úkol, a to nutné odbahnění dvou ze 
čtyř rybníků (rybník č. 3 a 4). Hlav-
ní podíl na uskutečnění této náročné 
akce má Obecní úřad Mistřice, kte-
rému tímto velmi děkujeme. Zásadní 
část práce samozřejmě odvedla těžká 
technika, ale velkou mírou a nemalým 
úsilím se na celém počinu podílela 
také většina členů našeho spolku.

Mezi další aktivity místních ry-
bářů patří také spolupráce se Spol-

kem rodičů s Mistřic. Letos se 
opět uskuteční silvestrovský 
pochod na rybníky, kde pro 
děti a rodiče připravíme teplé 
občerstvení. Dále nás, jako ka-
ždoročně, čeká prodej vánoč-
ních kaprů, který se uskuteční 
22. 12. 2017. Znovu patří velké 
díky Obecnímu úřadu Mis-
třice za podporu a také všem 
členům za odvedenou práci a 
aktivitu ve spolku.

Závěrem mi touto cestou dovolte 
popřát všem spoluobčanům z Mistřic 
a Javorovce klidné a radostné prožití 
svátků vánočních a do nového roku 

2018 hodně zdraví a osobní spokoje-
nosti. Petrův zdar.

Za Spolek rybářů
 Mistřice Eva Šilhavíková

Zpráva o činnosti ZO ČZS Mistřice, listopad 2017
Vážení spoluobčané Mistřic a Javorovce, zahrádkářky 

a zahrádkáři. Aniž bychom se nadáli, nastal nám opět vá-
noční čas. Dny se krátí na úkor dlouhých zimních večerů 
a my tak máme možnost se na chvíli zastavit a zhodnotit 
pomalu se končící rok 2017. Ještě před jeho závěrem si ale 
budeme moci užít vánoční atmosféru s typickou vůní sva-
řáku a punče u vánočního stromu. Již tradiční zpívání pro-
běhne začátkem prosince a i my zahrádkáři se zde budeme 
prezentovat malou výstavou ovoce spojenou s  degustací. 
V  samotném závěru roku pak proběhne ještě degustace 
jablek u našeho předního odborníka na ovoce pana Jiřího 
Galušky z Uherského Ostrohu, která se každý rok opakuje. 

Nejnovější odrůdy ovoce, si můžete nejen prohlédnout, ale 
i ochutnat. 

A jaký byl rok 2017? Stejně jako v  předchozích letech 
jsme se snažili uspořádat zajímavé akce a přednášky. V úno-
ru proběhla odborná přednáška ve Starém Městě, jejíž té-
matem bylo: „Kde zahrádkáři dělají nejčastější chyby“. 
Přednášejícím byl přední odborník a odborný instruktor, 
pan Jaroslav Matejsek. Svou prezentací zaujal nejednoho 
posluchače.

Na jaře jsme uspořádali dvě akce, týkající se řezu ovoc-
ných stromků. V první jsme se vrátili do zahrady pana Li-
bora Žáka, kde jsme v roce 2016 vysadili několik ovocných 
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stromků. Zhlédli jsme ukázku výchovného řezu a tvarování 
korunky jednoletých stromků. Na druhé akci v dubnu pak 
proběhla tradiční ukázka řezu a roubování starších stromů 
u pana Františka Mikla. Mezi účastníky byli i  zahrádkáři 
z Kněžpole a Bílovic, se kterými již druhým rokem spolu-
pracujeme.

Letos slavil Český zahrádkářský svaz 60. výročí založe-
ní. V rámci této velké události se konaly dvě výstavy. Jako 
první se konala okresní výstava. Proběhla na přelomu září a 
října v sále Reduty v Uherském Hradišti. Jednotlivé základ-
ní organizace, včetně té naší, zde prezentovali své výpěstky 
a služby, které poskytují občanům. Druhou výstavou byla 
velká mezinárodní výstava Europom 2017. Proběhla v rám-
ci podzimní etapy Flora Olomouc. Zahrádkáři jednotlivých 
okresních organizací se prezentovali vlastními expozicemi 
na téma „Zpět ke kořenům“. I my, společně se zahrádkáři 
z Bílovic, jsme zde prezentovali Český zahrádkářský svaz za 
okres Uherské Hradiště. Naše expozice svým pojetím zau-
jala hodnotící porotu, která nás za ni ocenila diplomem za 
druhé místo.

I v  roce 2017 
jsme pokračovali 
v  budování naší 
ovocnářské školky 
a školní zahrady 
v  prostorách pod 
novým sběrným 
dvorem. Dokončili 
jsme terénní úpra-
vy a oplocení po-
zemku. Na podzim jsme vy-
sadili první ovocné stromky 
a keře. Vybírali jsme různé 
osvědčené odrůdy tak, aby 
každý, kdo do zahrady při-
jde, mohl porovnávat jejich 
růstové nebo chuťové vlastnosti. K vidění zde budou všech-
ny běžné druhy ovoce, jako jsou jabloně, hrušně, slivoně, 
broskve, meruňky nebo z bobulovin borůvky, muchovník, 
maliny, rybíz a angrešty různých barevných druhů. Už od 
jara 2018 zde budeme pořádat první ukázky řezu a roubo-
vání. Zájemci si pak můžou odnést rouby zajímavých odrůd 

a vyzkoušet si je na vlastních zahrádkách. Na jaře budeme 
také vysazovat a roubovat první podnože a odrůdy, ze kte-
rých v následujícím roce vyrostou první jednoleté strom-
ky na prodej. 

Na jaře 2018 započne naše spolupráce s místní základ-
ní školou. V horní části zahrady budou mít žáci k dispozi-
ci záhony, na nichž budou pěstovat v rámci školní výuky 
vlastní zeleninu. Během výuky můžou ochutnávat postup-
ně zrající ovoce z celé zahrady, které bylo právě s tímto zá-
měrem vybíráno.

A jaká byla úroda? Poslední tři roky nazpět, včetně to-
hoto roku, byla špatná. Před dvěma lety to bylo způsobeno 
mlhou,  pršením do květu a pozdními jarními mrazíky. 
A proto došlo k nedostatečnému opylení. Proto byla malá 
úroda jak u švestek, tak i na několika místech i u jabloní. 
V tomto roce deště ani mlhy neohrozily úrodu ovoce, ale 
zato pozdní jarní mrazíky v době kvetení zlikvidovaly na 
mnoha místech úrodu peckovin, jádrovin a částečně i hroz-
nů. Pokud se týká nemocí, tak ty nebyly nikterak výrazné, 
snad i nižší obzvláště u peckovin byl minimální výskyt pi-
latky švestkové. Do ur-
čité nemalé míry je to 
dáno i tím, že ovoce 
v  květu pomrzlo. To 
samé platí o květopasu 
jabloňovém. Dobrý rok 
byl pouze na další ne-
moci jako je kadeřavost 
broskvoní a monilio-
vou hnilobu meruněk. 
S  minimálním názna-
kem nemocí prošla 
i réva vinná. Stromy 
z velké části bez úrody 
nám zesílily pro novou 
úrodu v nadcházejícím 
roce 2018.

Závěrem bychom vám jménem zahrádkářů Mistřic a 
Javorovce, chtěli popřát příjemné prožití svátků vánočních 
a do nastávajícího roku 2018 hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti vám a všem vašim blízkým.

Blažek Petr, Mikel František

Vánoční strom 
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Ajax Mistřice 
Součástí doprovodného programu k oslavám výročí 770 

let od první zmínky o obci Mistřice bylo také setkání v tom-
to roce našich zlatých fotbalistů AJAX Mistřice - účastníků 
krajského přeboru v roce 1975 – 1980. V těchto sezónách 
hrál AJAX Mistřice krásnou a atraktivní kopanou, na které 
nikdy nechyběli v hojném počtu povzbuzující fanoušci, a to 
jak domácí, tak také z celého širokého okolí. Zub času naše 
zlaté hochy sice nepatrně poznamenal, ale srdcem a zapále-
ním do hry zůstali stále mladí. „Hoši, děkujem!“

Zlatí hoši:  na snímku horní řada zleva – Miroslav Ha-
barta (trenér), Jaroslav Sedlář (brankář), Vojtěch Ondrou-
šek, Pavel Kadlčík, Josef Žák, Josef Kojetínský, Josef Medek, 
Oldřich Abrhám, Zdeněk Juřena

na snímku dolní řada zleva – Jaroslav Medek, Vladimír 

Sedláček, Jaroslav Blaha, Miloš Ondroušek, František Bla-
žek (brankář), Zdeněk Janča, Jindřich Magdálek

Slavnosti vína
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Stavění máje 

Vodní dílo RO Olšovec


