
strana 1

Prosinec 2021

Prosinec 2021
Ročník XXV.Ročník XXV.



strana 2

Mistřické noviny

Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
je tomu přesně jeden rok, kdy 

jsme si všichni společně přáli, aby 
ty příští Vánoce nebyly ve znamení 
pandemie. Abychom je prožili tak, 
jak jsme byli zvyklí dříve. Ani já, 
když jsem vám na závěr minulého 
roku přál vše nejlepší do roku dal-
šího, jsem netušil, že pandemie nás 
bude provázet celým rokem 2021 
a  možná i  roky dalšími. Říká se, že 
když něco končí, tak něco nového 
začíná. Já osobně si přeji a  přeji to 
hlavně vám všem, aby tato podivná 

doba skončila co nejdříve, a  začalo 
něco, co se bude alespoň trochu po-
dobat létům minulým. Každý z  nás 
jistě tuší, že návrat k normálu bude 
těžký. Pevně věřím, že se ze zkuše-
ností, které v nás tato doba zanechá, 
budeme umět v  budoucnu poučit 
a  že je dokážeme dobře využít ku 
prospěchu všech.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
zastupitelstvu obce, všem místním 
spolkům a  organizacím za jejich 
práci v  uplynulém roce. Také dě-
kuji všem občanům, kteří se jakkoli 

podíleli na veřejném životě v  naší 
obci.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
krásné a spokojené Vánoce, abyste se 
ve zdraví a  radosti sešli s příbuzný-
mi a přáteli. Dětem přeji, aby na ně 
Ježíšek nezapomněl a  vyplnil jejich 
tajná přání. Do roku 2022 vám přeji 
vše dobré a mnoho úspěchů pracov-
ních i životních. Krásný vánoční čas 
vám všem.

Vlastimil Jánoš 
 starosta obce

Co se nám podařilo zahájit či zrealizovat 
v roce 2021

Mistřice :
V jarních měsících byly zaháje-

ny práce na dokončení akce „Průtah 
obcí Mistřice IV. etapa“, a to přede-
vším provedení chodníků (Vodárna 
– Přední mostek), parkovišť, napoje-
ní na místní komunikace, terénních 
úprav a odvodnění části státní a míst-
ní komunikace v lokalitě „Kopce“ z 
důvodu výskytu povrchových vod. 
Investičně byly tyto práce provedeny 
v hodnotě cca 2,5 mil Kč. V rámci 
reklamace byla provedena oprava 
části poškozené státní komunikace 
(investor ŘSZK). Akce byla ukonče-
na v červnu 2021.  Celkové náklady 
vynaložené obcí za roky 2020 - 2021 
(oprava kanalizace, přeložka vodo-
vodu, chodníky, parkoviště, gabiono-
vé a opěrné zídky, napojení místních 
komunikací atd.)  byly v hodnotě 13 
800 000,- Kč , z toho dotace Zlínské-
ho kraje  na opravu kanalizace  byla 
ve výši 2 542 000,- Kč.  

Z důvodu nevyhovujícího stavu 
stávající kanalizace v lokalitě Žlébek 
– „pod novou gabionovou zdí“, po-
tvrzeného kamerovými zkouškami, 
jsme přistoupili rovněž ke komplet-
ní rekonstrukci kanalizace. Celková 

délka zrekonstruované kanalizace 
byla v délce 123 m včetně 6ti no-
vých kanalizačních šachet. Náklady 
na tuto rekonstrukci byly v částce 
750 tis. Kč. Následně jsme provedli 
i úpravu - rekonstrukci části míst-
ní komunikace včetně zpevněných 
betonových ploch a odvodnění této 
komunikace. Finanční náklady i z 
důvodu neplánované sanace podlo-
ží byly v částce 2 152 000,- Kč včetně 
DPH (realizace fy STRABAG a.s.).  

Dětská hřiště  
Na základě podpory Ministerstva 

pro místní rozvoj (dále jen MMR) 
jsme zrealizovali akci „Dětská hřiš-
tě Mistřice“. V rámci projektu bylo 
provedeno zabezpečení a rozšíření 
stávajícího dětského   hřiště na návsi 
obce a vybudování nového dětského 
hřiště u TJ Sokol. Zakázku zrealizo-
vala fy Hřiště CZ s.r.o. z Brna.  Cel-
kové náklady byly ve výši 920 495 Kč 
včetně DPH.  Dotace z MMR byla ve 
výši 645 000,- Kč, spoluúčast obce 
275 495,- Kč.

Dovybavení sběrného dvoru Mi-
střice 

Rovněž jsme získali podporu od 
Ministerstva životního prostředí 
(dále jen MŽp) s projektem „Řešení 
separovaných odpadů v obci Mis-
třice“. V rámci projektu byly usku-
tečněna dodávka 3 ks natahovacích 
kontejnerů o objemu 10 m3, 1 ks 
natahovacího kontejneru o objemu 
12 m3, 6 ks kontejnerů na sklo, papír 
a dále el. drtič - štěpkovač. Zakáz-
ku zrealizovala fy. Zálesí Luhačo-
vice a.s.. 

Celkové náklady byly 850 500,- 
Kč včetně DPH.  Dotace z MŽp byla 
ve výši 589 330,- Kč, spoluúčast obce 
261 170,- Kč.

Digitální povodňový plán 
V rámci tohoto projektu byl vy-

pracován digitální povodňový plán 
obce Mistřice- Javorovec včetně za-
koupení třífázové el. centrály s AVR 
o výkonu 15kVA.

Celkové náklady byly ve výši 
310 000,- Kč, z toho dotace z Mini-
sterstva životního prostředí (dále jen 
MŽp) činila 263 500,- Kč, spoluúčast 
obce 46 500,- Kč.
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Zakoupení hasičské stříkačky 
CAS8

Na základě požadavku SDH Mi-
střice byla zakoupena použitá auto-
mobilová stříkačka CAS8 AVIA 75 od 
města Napajedla za 250 000,- Kč. Po-
dali jsme žádost, kterou Zlínský kraj 
podpořil v rámci programu „Podpora 
SDH ZK“ částkou 175 000,- Kč. Spo-
luúčast obce 75 000,- Kč. 

Revitalizace stanovišť kontejnerů 
na separovaný sběr odpadů v obci 
Mistřice – Javorovec

V rámci tohoto projektu došlo k 
revitalizaci stanovišť kontejnerů v 
lokalitách Javorovec - škola, Javoro-
vec – točna, Mistřice – Kopce, MŠ, 
náves. Podmínkou bylo použití recy-
klovatelných materiálů, např. zatrav-
ňovací tvárnice, obruby, plot a beto-
nový recyklát. 

Celkové náklady činily 282 000,- 
Kč, z toho dotace od Zlínského kraje 
v rámci programu „Rozvoj venkova“ 
byla ve výši 187 000,- Kč.  Spoluúčast 
obce 95 000,- Kč.

Restaurování kříže  ( kulturní pa-
mátky)  - Bilavčíkův kříž  

Rovněž jsme v tomto roce opě-
tovně pokračovali v postupné ob-
nově kulturních památek a památek 
lokálního významu.

Byl restaurován kříž (kulturní 
památka) - tento kříž se nachází při 
cestě směrem k lesu a odkazuje na 
bitvu, která se zde měla uskutečnit v 
roce 1469 - bitva dvou švagrů, Maty-
áše Korvína a Jindřicha z Poděbrad.  
Zakázku realizoval p. Tomáš Marti-
nák. 

Celkové náklady byly ve výši 148 

178,- Kč, z toho dotace od Zlínské-
ho kraje v rámci programu „Rozvoj 
venkova – kultura“ byla ve výši 88 
000,- Kč, dotace z Ministerstva kul-
tury ve výši 50 000,- Kč, spoluúčast 
obce Mistřice 10 178,- Kč.

Investice do ZŠ a MŠ
V měsíci dubnu 2021 jsme podali 

žádost na Ministerstvo fi nancí spoje-
nou s modernizaci osvětlení v ZŠ a 
MŠ, rekonstrukci tělocvičny v ZŠ, fo-
tovoltaickou elektrárnu a rekuperaci 
v MŠ. Bohužel jsme v této žádosti 
nebyli úspěšní.  Proto jsme zahájili   
obnovu z vlastních fi nančních pro-
středků. 

V ZŠ byla provedena rekonstruk-
ce tělocvičny, která spočívala ve 
výměně ochranného obložení a re-
novace parketové podlahy. Celkový 
náklad byl ve výši 189 100,- Kč.

V MŠ bylo nutné provést nátěr 
střešní plechové konstrukce z důvo-
du začínající koroze. Celkový náklad 
byl ve výši 168 000,- Kč.

Revitalizace zeleně v obci Mistřice 
Tento rok proběhla realizace revi-

talizace zeleně v obci Mistřice.  Tý-
kala se převážně lokalit náves, okolí 
kaple, okolí gabionové zdi – bývalé 
zatáčky, lokalit „Drahy“ a „Kopce. 
Především se jednalo o výsadbu stro-
mů, keřů, okrasných rostlin, mlato-
vého chodníku a osazení mobiliáře 
-12 ks zahradních laviček. Projekt 
obsahuje i následnou péči na období 
2022 a 2023. Zakázku realizuje fi rma 
Pavel Štěpančík- Častkov.

Celkové náklady byly vyčísleny 
na 1 867 000,- Kč, z toho dotace MŽp   
činí cca 1,4 mil (platba proběhne v 

roce 2022), spoluúčast obce je ve výši 
467 000,- Kč. 

 
Javorovec
Opětovně jsme na jaře zahájili 

rekonstrukci kanalizace, renovace 
asfaltových ploch včetně majetko-
vého vypořádání pozemků v osadě 
Javorovec. Celková délka zrealizova-
né kanalizace byla v délce cca 200 m.  
Náklady na tuto rekonstrukci byly ve 
výši cca 1,4 mil Kč. Na těchto zakáz-
kách se podílely fi rmy Vyskočil RP 
s.r.o., Strabag a.s. a Zdeněk Osoha. 

V průběhu měsíce června pro-
běhla výstavba parkovacího pruhu se 
zasakovacím povrchem v délce 72m 
naproti hospůdky „U kameňa“.  Cel-
kové náklady činily 650 000,- Kč, z 
toho dotace MŽp bude činit cca 190 
000,- Kč, spoluúčast obce ve výši 460 
000,- Kč.  Souběžně s touto akcí byl 
vybudována prostor pro novou auto-
busovou zastávku v hodnotě cca 220 
000,- Kč.  Stavební práce realizovala 
fy SVS Correct spol. s r.o.

Restaurování kříže – točna
V letních měsících byl zrestau-

rován kříž poblíž točny v Javorovci.  
Celkové náklady na obnovu památ-
ky byly v částce 198 771,- Kč, dotace 
Ministerstva zemědělství (dále jen 
MZe) byla ve výši 139 000,- Kč, spo-
luúčast obce ve výši 59 771,- Kč. Za-
kázku realizoval Tomáš Kopčil. 

V průběhu roku jsme investovali 
do pokládky chrániček pro optické 
kabely a do pokládky kabelů veřejné-
ho osvětlení a rozhlasu. Vybudováno 
bylo cca 550 m těchto hlavních tras v 
celkové hodnotě 350 000,- Kč.

A co plánujeme v roce 2022
I když nás bude čekat extrémní 

zdražení stavebních prací a materi-
álů nechtěli bychom polevit ve vý-
stavbě. 

Místní komunikace 
Především se chceme zaměřit na 

rekonstrukci místní komunikace v 
lokalitě „Větřák“   tj.  od č.p. 296 po 

vodojem. Náklady na tuto rekon-
strukci jsou ve výši 6 171 000,- Kč 
včetně DPH. Podali jsme opětovnou 
žádost na získání dotace ve výši až 
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80 % z MMR. 
Následně bychom chtěli součas-

ně realizovat i část křižovatky od 
č.p. 229 po č.p. 296 včetně  úseku v 
délce 70 m pro nové domy.  Bohužel 
v tomto úseku řešíme neopodstat-
něné obstrukce jednoho občana, 
které budou řešeny v jarních měsí-
cích roku 2022 společně s MÚ Uh 
– odbor dopravy. 

 
Pouze v případě přiznání dotace 

na výše uvedenou akci chceme rov-
něž opravit – zrekonstruovat místní 
komunikaci  
- v lokalitě „Kopce“ – tj minimál-

ně po č.p. 409 včetně opravy 
chodníku

- v lokalitě „ ul. Nádražní“  tj.  od 
č.p.341 (p. Kučera) po č.p. 285 
(p. Kovařík)  

Ostatní
Již v roce 2021 jsme byli úspěš-

ní s žádostí na pořízení nového do-
pravního automobilu pro SDH Mi-
střice pro rok 2022. Předpokládaný 
náklad cca 1 mil Kč, očekávaná do-
tace z Ministerstva vnitra a Zlínské-
ho kraje až do výše 750 000,- Kč.  

Parkoviště u TJ Sokol – v jarních 
měsících chceme dobudovat asfalt a 
betonovou plochu o rozloze cca 330 
m2 poblíž současného parkoviště u 
TJ Sokol, kde již v roce 2021 byly 
provedeny zemní práce včetně na-
vezení nosných vrstev. 

V případě přiznání dotace z 
MMR ve výši cca 80 % bychom 
chtěli rovněž zrealizovat workouto-
vé hřiště poblíž parkoviště u TJ So-
kol Mistřice.

S vedením TJ Sokol Mistřice při-
pravujeme i vnitřní rekonstrukci  
fotbalových kabin za předpokladu 
získání dotace. 

Plánujeme rekonstrukci schodů 
u kaple (vedle pohostinství u Kno-
tů).  V návaznosti na havarijní stav 
tohoto schodiště bylo rozhodnuto o 
kompletním vybourání těchto scho-
dů a nahrazení prefabrikovanými 
stupni. 

Předpokládáme i rekonstrukci 

kapličky u ZŠ - výměna krytiny-
-bobrovka, kříže, odvlhčení a kova-
né oplocení.

Chceme znovu požádat o dotaci 
přes Ministerstvo kultury a Zlínský 
kraj na restaurování kříže pod Javo-
rovcem či obnovení vstupních dveří 
do kaple v Mistřicích.

Opětovně bude podána žádost 
na  Modernizaci osvětlení  ZŠ a MŠ  
včetně  výstavby fotovoltaické elek-
trárny a rekuperace  na objektu MŠ. 

Ve spolupráci s fy ED.G a.s. , bude 
v místní části Javorovce  ( od trafo-
stanice na točně - po dům p. Ha-
náčka )  v jarních měsících probíhat 
modernizace  el. rozvodů – částečné 
zrušení nadzemního vedení.  Tato 
modernizace souvisí především s 
budoucím vybudováním čerpací 
stanice odpadních vod v rámci pro-
jektu  splaškové kanalizace.  Náklady 
související s touto výstavbou hradí 
investor – společnost  EG.D a.s.

Projektová příprava 
- Již se blížíme k dokončení pro-

jektové dokumentace: 
 a) dobudování kanalizace a vo-

dovodu v Mistřicích (lokality 
Větřák, Kopce, Štěpy, Za Hum-
ny)

 b) splaškové kanalizace s přečer-
páváním do Mistřic – již zpraco-
vána dokumentace pro stavební 
povolení 

 Současně připravujeme i žádost 
o dotaci na realizaci těchto pro-
jektů  ( předpokládané náklady 
cca 40- 45 mil Kč – z toho dotace 
až do výše 70%) 

- Je rozpracována projektová do-
kumentace pro rekonstrukci 
místní komunikace “Žlébek“

 (zpoždění dokončení je způso-
bené dodatečným geologickým 
průzkumem souvisejícím s vy-
budováním opěrné zdi ). 

- V říjnu 2021 byla na základě 
již vypracované studie zadá-
na projektová dokumentace na 
vybudování sociálního bydlení 
(3x bytová jednotka 1+KK, 1x 
bytová jednotka 2+1) v lokali-

tě    poblíž p. Kocába a odbočení 
k Agri-M s.r.o..  S tím souvisí i 
projekt centrálního parkoviště 
umístněný rovněž v této lokalitě 
(ve svahu proti stávající gabiono-
vé zdi). Předpokládaný termín 
vydání stavebního povolení je v 
květenu/2022. Následně bychom 
chtěli požádat o dotaci jak na vý-
stavbu sociálního bydlení či par-
koviště.

- Byla zadána projektová doku-
mentace na opravu havarijního 
stavu opěrné zdi u ZŠ Mistřice 

(v listopadu 2021 byl proveden geo-
logický průzkum).

- Byla zadána studie a projektová 
dokumentace „Revitalizace návsi 
Mistřice“.  V návaznosti na tuto 
projektovou dokumentaci, která 
řeší celkovou revitalizaci návsi, 
bychom následně chtěli požádat 
o fi nancování z programu IROP 
(dotace až 85 %).

-  V roce 2021 zadána i projek-
tová dokumentace chodníku 
včetně kanalizace od křižovatky 
„Mlékárna“ po č.p. 130 a úprava   
komunikace - chodníku poblíž 
kapličky u ZŠ.  Na základě pro-
jektové dokumentace bychom 
chtěli zažádat o spolufi nancová-
ní akce prostřednictvím Mini-
sterstva dopravy - SFDI v roce 
2023 (dotace až 85%).  

- V roce 2021 byla zadána projek-
tová dokumentace na celkovou 
rekonstrukci Kaple v Mistřicích 
tak, aby rekonstrukce byla v 
souladu s požadavky památkové 
péče (odvlhčení zdiva, obnova 
vstupních dveří, úprava bočního 
vstupu, kovářské výrobky, opra-
va fresky, nová fasáda, výměna 
střešní krytiny atd).

Na základě spekulací o zadluže-
ní obce, které se šíří naší obcí, bych 
chtěl podotknout, že Obec Mistřice 
k dnešnímu dni nemá žádnou půjč-
ku či nezaplacený závazek po době 
splatnosti.

Vlastimil Jánoš
       Starosta obce
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Geologický průzkum u Základní školy 
a na zatáčkách
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Vítání občánků

Evidence obyvatel 

Narození: 
Rachůnek Filip
Omelka Vojtěch
Malina Eduard
Medková Eliška
Klvaňová Madlen
Horňáková Emily
Puškáš Viktor
Tománková Antonie
Ševčík Tadeáš
Kadlčík Martin
Omelková Veronika
Vašíčková Amálie
Dvořáček Eliáš
Kroča Matěj

Úmrtí: 
Mažgůt František
Zetíková Jaroslava
Hoferková Zdeňka
Hájek František
Osoha Josef
Šimková Josefa
Polášková Marie
Hubáček Jaroslav
Hučíková Jaroslava

Přihlášeno: 32
Odhlášeno: 22

Stav obyvatel k 30. 11. 2021 – 1 190
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Ročník 1970

V mistřické knihovně to žije
Když jsem si přečetla svůj článek 

v  Mistřických novinách z  loňského 
roku, musím říct, že se nám větši-
na toho, o čem jsem psala, podařila 
splnit. První půlrok 2021 sice kultur-
ním a  knihovnickým akcím nepřál. 
O to více jsme však zvládli na pod-
zim tohoto roku. 

Tentokrát bych ale nechtěla psát 
o tom, jaké knihy v knihovně máme, 
kolik čtenářů knihovnu navštívilo, 
kolik knih se půjčilo… Ano, knihy 
pořád v  rámci výměnného fondu 
z  UH obměňujeme, také nakupu-
jeme nové zajímavé i  žhavé tituly. 
Spousta nových čtenářů se v knihov-
ně letos zaregistrovala a  ještě více 
knih se půjčilo. Letos bych ale chtě-
la psát o záměrech a akcích, které se 
nám podařilo uskutečnit. 

Prvním velkým krokem, který 
jsme udělali, bylo, že jsme od mě-

síce října rozšířili otevírací dobu 
knihovny. A  to pro seniory (vždy 
v  úterý dopoledne od 10.00 do 
11.30 hodin) a pro maminky s ma-

lými dětmi (každý čtvrtek od 10.00 
do 11.30 hodin).

Na začátku měsíce se pro ma-
minky s  malými dětmi konala vždy 
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akce s názvem Tvořivý človíček. Zde 
děti zhlédly hranou pohádku, zkusili 
jsme si zahrát různé hry, protáhnout 
tělíčko, procvičit prstíky či potré-
novat hlavičku. A pak jsme s dětmi 
vyráběli a tvořili, vždy k námětu po-
hádky. Maminky si vyzkoušely Kou-
zelné čtení pomocí Albi knih a Albi 
tužky. Ostatní čtvrtky byly volné, 
děti si mohly hrát, maminky si po-
vídaly a  když byla nálada, tak jsme 
zpívali či opět něco vyráběli a tvořili. 
A tak vznikaly krásné žabky, koťátka, 
autíčka, podzimní stromy atd. 

Tvoření se nám podařilo zacho-
vat i  pro větší děti. A  to jednou či 
dvakrát do měsíce vždy odpoledne 
ve čtvrtky. Akce nazvané Tvoříme 
s pohádkou se účastnila spousta mi-
střických dětí. V říjnu jsme si přečetli 
pohádku O závodním autíčku a po-
hádku Vláďův drak. Vyráběli jsme 
autíčka z  ruliček od toaletního pa-
píru a také létající draky, vždy k ná-
mětu pohádky. V listopadu proběhlo 
jedno Tvoření s  pohádkou na téma 
pejsci a kočičky. A tvoření těchto zví-
řátek se moc povedlo.

Od měsíce října jsme také začali 
v mistřické knihovně promítat fi lmy 
pro seniory. Film „Život začíná po 
stovce“ je neuvěřitelný příběh o sto-
leté paní, která učí mladší seniory 
pracovat s pc, která se stala slavnou 
osobností díky svému blogu a která 
žila život naplno... V listopadu jsme 
zase drželi pěsti sportovcům-senio-
rům, kteří se připravovali na olympi-
ádu ve Finsku. Hnala je vlastní hou-
ževnatost. Touha dosáhnout svého 
cíle byla daleko silnější a  větší než 
jejich věk. A většině z nich se splnit 
si své sny ve fi lmu „Na stupni vítězů“ 
opravdu podařilo. Třetí fi lm „Projekt 
Babička“ jsme kvůli vyhlášenému 
nouzovému stavu zrušili. Ale jakmile 
to bude možné, určitě fi lm seniorům 
nabídneme a promítneme.

V  říjnu a  listopadu také navští-
vila knihovnu celá ZŠ Mistřice. Pro 
žáky 3., 4. a  5. třídy jsme připravili 
scénické čtení. Děti už nyní vědí, že 
je to divadelní čtení s knihou v ruce. 
U  dětí 1. a  2. třídy jsme se zaměři-
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li na projekt Škola naruby. A  tak si 
děti s  sebou do knihovny přines-
ly čtenářské deníčky, do kterých 
si zapsaly, co jim paní knihovnice 
četla a hrála a poté ji oznámkovaly. 
Všichni žáci odcházeli s  úsměvem 
a  s  vypůjčenými knihami. Určitě 
ještě během letošního školního roku 
jednu či dvě besedy pro všechny tří-
dy zvládneme. 

A  v  neposlední řadě jsme zku-
sili v  knihovně uspořádat hraní 
deskových her. Byli jsme velice pře-
kvapeni, kolik dětí a  rodičů přišlo. 
Ten úterní podvečer jsme si všichni 
náramně užili. Seznámili jsme děti 
s  novými hrami a  naučili je s  nimi 
hrát. Rodiče, kteří se přišli podívat, si 
také zahráli, anebo jen okoukli, které 
hry jsou super a které by mohl dětem 
pod stromeček přinést Ježíšek. Tato 
akce byla realizována ve spolupráci 
s  panem Mgr. Jakubem Puškášem. 
Velké díky, Jakube. 

Ráda bych ještě pár řádků tohoto 
článku věnovala projektu Škola na-
ruby.

Projekt Škola naruby
Tento projekt vznikl ve spolu-

práci s Městskou knihovnou Český 
Těšín a  společností Celé Česko čte 
dětem. I mistřická knihovna se s ZŠ 
Mistřice zapojila. Cílem tohoto pro-
jektu je podpora společného čtení 
v  rodině a  soustavná výchova dětí 
ke čtenářství. 

Jak projekt funguje? Děti obdr-
žely ve škole či v knihovně speciální 
žákovské knížky-Čtenářské deníčky, 
do kterých děti nebo dospělí zapisu-
jí, co si společně četli a  jak dlouho. 
Předčítajícím může být maminka, 
tatínek, starší sourozenec, babička, 
dědeček, teta nebo strýček. Děti čte-
ní známkují, výkon čtoucího mohou 
okomentovat, mohou napsat po-
chvalu a namalovat si k dané knížce 
obrázek. Nejmenší děti mohou hod-
notit čtení pomocí obrázků, razítek, 
smajlíků, srdíček atd.

Pro školáky a  jejich čtecí rodiny 
jsou uspořádány pravidelná setká-
ní, na kterých se prohlíží čtenářské 

deníčky a  vykládá se o  přečtených 
knihách. Sdělují se navzájem dojmy 
z četby, dají se tipy na zajímavé kniž-
ní novinky, také se i soutěží. 

U  nás v  Mistřicích deníčky ob-
drželi žáci 1.a 2. třídy ZŠ již v měsíci 
září. Ještě během měsíce listopadu 
byly deníčky rozdány i žákům 3. roč-
níku ZŠ. 

První setkání pro děti 1. a 2. tří-
dy a  jejich rodiče jsme v  knihovně 
uskutečnili poslední týden v  listo-
padu. Vyzkoušeli jsme si práci s tex-
tem, popis obrázků, vymýšleli jsme 
pohádkové postavy či hrdiny z knih 
na písmenka abecedy, luštili kvízy 
a  hlavolamy, také se zasmáli u  hry 
Cink, kterou jsme si zahráli trochu 
jinak, s  knihou. Všichni jsme to 
zvládli na jedničku. Budou-li si děti 
poctivě zapisovat deníčky, malovat 
do nich obrázky, mohou se na konci 
školního roku těšit na veliké odmě-
ny. Rodičům jsme ukázali a poradili, 
jak udělat ze čtení zábavu. Jaké knihy 
vybírat, aby se dětem líbily. Připrave-
no pro ně bylo přes stovku dětských 
knih. 

Další setkání v  rámci projektu 
Škola naruby se uskuteční v  měsí-
cích lednu, březnu a  červnu 2022. 
Pozvánky obdrží žáci 1. – 3. ročníku 
ZŠ Mistřice. Těšíme se na vás!

A  co plánujeme na příští rok 
2022? 

Určitě budeme pokračovat v pro-
mítání fi lmů. A to nejen pro seniory. 
Zkusíme zařadit fi lmy i pro jiné vě-
kové kategorie. V plánu je také zre-
alizovat pro seniory kurzy tréninku 
mentální kondice s  kvalifi kovanými 
lektory. A  i  nadále budeme tvořit 
a  číst… s  malými i  velkými dětmi, 
s  dospěláky. Zopakujeme i  hraní 
deskových her, které se ukázalo být 
super. Také nás moc těší spolupráce 
se ZŠ Mistřice a věřím, že se k nám 
přidá i MŠ Mistřice. 

Děkujeme za to, že čtete…
Vzít si knihu a sednout si s dítě-

tem, obejmout ho a přečíst si s ním 
úryvek z knihy. Je to veliké pouto, 

je to radost. Až naše děti vyrostou, 
už nebudou chtít naše objetí. Už 
nebudou chtít, ať jim předčítáme. 
Však si už knihu samy mohou pře-
číst…

Když se ohlédnu do minulosti, 
vzpomenu si na jednu událost. Jsou 
to 4, možná 5 let, kdy jsem byla se 
svým nejstarším synem v nemocni-
ci na trhání nosních mandlí. Dělalo 
se to v  narkóze, museli jsme při-
jít o den dříve. Byli jsme na pokoji 
ještě s  jednou maminkou a  stejně 
starým chlapcem jako byl můj syn. 
Ona, máma, měla v  rukou tablet. 
On, její syn, měl v rukou také tablet. 
Seděli na posteli, zády k  sobě. Ka-
ždý s  tím svým přístrojem. Jako by 
ani k sobě nepatřili. Jen ta postel, na 
které seděli. A já a můj syn jsme také 
seděli na posteli a měli jsme s sebou 
knihu. Četli jsme. Seděli jsme vedle 
sebe a  drželi se za ruce. Bylo nám 
spolu u  té knihy moc dobře. Byla 
jsem moc šťastná. Jak se cítila ta 
druhá maminka, to nevím. Ale my 
to se synem zvládli. Je nyní ve světě 
tolik techniky. Že není ani čas, vě-
novat se sobě navzájem. Proč? Je to 
jednoduché. Kolik nás to stojí posa-
dit dítě k televizi? Dát mu do rukou 
mobil či tablet? Ale najít si společnou 
chvíli, strávit ji jakkoli, ale spolu. Co 
říkáte? Když už se blíží ten nový rok 
a  dáváme si předsevzetí….Zkuste si 
najít to svoje. Vzdát se mobilů, tele-
vizí, počítačů….Udělat si třeba jen 
jeden večer pro rodinu. Nachystat si 
oblíbené knihy, ze kterých si budete 
číst. Společně se zachumlat do peřin, 
přitisknout k sobě své nejbližší. Pak 
si třeba dát šampus, brambůrky a za-
hrát si deskové hry. Nebo si udělat 
diskotéku. Věřím, že z  toho budete 
mít perfektní pocit.

Vám všem rodičům i  vám, co 
ještě rodiči nejste, nebo jste babičky 
či dědečci, vám všem přeji krásné 
a  poklidné vánoční svátky strávené 
v  kruhu těch nejbližších a  v  novém 
roce zdraví, štěstí, splněné sny a přá-
ní.

Za mistřickou knihovnu
Bc. Ludmila Miloševská, DiS.
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Mateřská škola
Hrajeme si, poznáváme, učíme se….

Kalendář ukazuje 1. září 2021. 
Tento datum znamená pro 14 nově 
přijatých dětí do MŠ zahájení školní-
ho roku, zahájení nové životní etapy. 
S nimi přichází dalších 36 dětí, které 
už se v MŠ vyznají, mohou jim pro-
to pomoci orientovat se v  novém 
prostředí, mohou jim být kamarády. 
A  když pak všechny děti zasedly za 
stolečky v  obou heterogenních tří-
dách, byla kapacita mateřské školy 
už devátým rokem naplněna.

První dojem v  novém prostředí 
je vždy hodně důležitý, proto mo-
derně vybavené třídy a  herny plné 
hraček a didaktických pomůcek mo-
hou lahodit dětským očkám. I když 
je v prostorách pro děti neustále co 
vylepšovat, je třeba pamatovat i  na 
zázemí pedagogických pracovníků. 
Z  tohoto důvodu jsme se letos roz-
hodli vybavit jejich šatny v  2. nad-
podlaží novým dřevěným nábytkem. 
Údržbu školy je třeba brát jako celek, 
a  tak v  prázdninovém období měli 
malíři a natěrači plné ruce práce ve 
venkovních prostorách. Štětec nane-
sl barvu na kovovou vstupní bránu, 
bránu školní zahrady, zábradlí scho-
diště a  venkovní terasu. Náročnější 
byly nátěry střechy budovy (plochá 
část), které se realizovaly s ohledem 
na počasí až v průběhu září a fi nanč-
ně celou akci zajistil náš zřizovatel - 
Obec Mistřice. Tato jakožto správný 
hospodář reaguje na naše požadavky 
a  v  rámci součinnosti poskytuje fi -
nanční prostředky na provoz a údrž-
bu mateřské školy. Děkujeme. 

Začátky školního roku mnohdy 
souvisí i se změnami personálu. Po-
dobně tomu bylo letos i  u  nás. Do 
pracovního poměru nastoupila nová 
kvalifi kovaná paní učitelka Bc. Niko-
la Chmelová. Paní učitelce přejeme 
hodně sil a  radosti při výchovně-
-vzdělávacím procesu s dětmi a spo-
kojenost v  novém kolektivu. Paní 
učitelce Kristýně Březinové, která 
na naší školičce působila v  loňském 

školním roce, přejeme hodně zdaru 
na novém působišti a  děkujeme za 
celý kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy a  rodiče dětí za pedagogický 
přístup a spolupráci. 

Kolektiv školní kuchyně MŠ Mi-
střice rozšířila paní Blanka Tomičo-
vá. Přejeme jí pohodu při pracovním 
výkonu a  porozumění s  novým ko-
lektivem. 

V  období školního roku 
2019/2020 a  2020/2021 byla naše 
mateřská škola zapojena do projek-
tu Šablony II OP VVV. Financováno 
z  fondů EU a státního rozpočtu ČR 
v rámci projektu Šablony II OP VV 
pod zkráceným názvem: „Šablony II. 
MŠ Mistřice“ s  registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0015460.

Fyzická realizace projektu byla 
zahájena 1. 9. 2019 a ukončena 31. 8. 
2021. Celková výše dotace pro Ma-
teřskou školu Mistřice představovala 
235 142,- Kč. 

Cílem projektu byl rozvoj v oblas-
tech, které škola určila jako prioritní 
pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 
Cílovou skupinou byli děti v  před-
školním věku, pedagogičtí pracovní-
ci mateřské školy a rodiče dětí. 

Aktivity realizované v projektu: 
-  Vzdělávání pedagogických pra-

covníků MŠ – DVPP
-  Sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím různých vzájem-
ných návštěv

-  Projektový den ve škole
-  Projektový den mimo školu
-  Využití ICT ve vzdělávání v  MŠ 

a)64 hodin
-  Odborně zaměřená tematická se-

tkávání a spolupráce s rodiči v MŠ
O tom, že naší škole funguje dob-

rá spolupráce mezi rodiči dětí a ško-
lou jsme se mohli přesvědčit i v době 
distanční výuky při uzavření ma-
teřské školy od 1. 3. 2021 do 12. 4. 
2021 na základě vládního rozhodnu-
tí v souvislosti výskytu onemocnění 

COVID-19. MŠ Mistřice poskytova-
la vzdělávání distančním způsobem 
dětem, pro které bylo vzdělávání po-
vinné - dětem posledního roku před-
školního vzdělávání (5 - 7-leté děti). 
Podrobné informace rodičům těchto 
dětí byly individuálně sděleny od pe-
dagogů obou tříd.

Paní učitelky pečlivě připravova-
ly dětem didaktické úkoly ze všech 
vzdělávacích oblastí (rozvíjení pozná-
ní, matematických představ, jazykové 
výchovy a  pohybových, výtvarných, 
pracovních činností, experimento-
vání) obsahově tematicky navazující 
na školní a třídní vzdělávací program 
MŠ Mistřice. V písemné podobě tyto 
předávaly dětem prostřednictvím je-
jich rodičů k  týdennímu domácímu 
vypracování a  po jejich splnění pro-
bíhala konzultace mezi pedagogem 
a  rodičem opět ve školce. Pro peda-
gogy byla časově náročná posloupně 
komentovaná písemná příprava úko-
lů dětem, děti především zaměstna-
ných rodičů zase musely hospodařit 
s  časem při jejich vypracování. A co 
závěrem….. pro nás všechny první 
zkouška jiného způsobu vzdělává-
ní, kterou jsme obstojně zvládli na 
jedničku (podle rozhovoru s  rodiči). 
I tady je na místě poděkování dětem, 
rodičům i pedagogům.

Ale zpět do letošního školního 
roku, jeho čtvrtého měsíce prosince. 
Na ten se děti hodně těší. V jeho za-
čátku do školky přichází Mikuláš, čert 
a anděl. Krátce na to i Ježíšek a ten i le-
tos bude pamatovat na předškoláčky. 
Přinese nejen nové hračky a výukový 
materiál, ale i žádanou grafomotoric-
kou tabuli do herny obou tříd. 

Poděkování za fi nancování dár-
ků patří SVS-CORRECT, spol. s r.o. 
panu M. Vyorálkovi, panu Ing. J. 
Vašíčkovi, Projekty JURA s.r.o. a ro-
dičům dětí Výukové a  metodické 
pomůcky byly pořízeny v rámci pro-
jektu Místní akční plán ORP Uherské 
Hradiště II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0
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/17_047/0008649, který je zaměřený 
na rozvoj kvalitního a  inkluzivní-
ho vzdělávání včetně neformálního 
vzdělávání dětí a žáků na mateřských 

a základních školách. Adventní čas si 
s  dětmi opravdu užíváme……Přeji 
Vám všem, abyste ve Vánocích našli 
ten pravý smysl, se srdcem na dlani 

si je prožili a zdraví se těšili po celý 
následující rok. 

 Marcela Fusková
 ředitelka MŠ Mistřice

Dařilo se nám ve školním roce 2020/2021.

Na webových stránkách www.
mistrice.cz máme informace o škol-
ních a mimoškolních akcích mateř-
ské školy.

12. 3. 2021 
Výtvarná dopravní soutěž „Uli-

ce není herna“ Ne nadarmo se říká: 
„Kdo si hraje, nezlobí!“. Ovšem platí 
to i na silnici? Můžeme hrát v silnič-
ním provozu kopanou? Tým silniční 
bezpečnosti ve spolupráci s  Policií 
ČR a  dalšími partnery připravily 
v rámci projektu Markétina doprav-
ní výchova výtvarnou a  literární 
soutěž s dopravní tématikou. Soutěž 
byla vyhlášena na začátku října 2020 
tentokrát pod názvem „Ulice není 
herna“ I v době covidové se školy za-
pojily do soutěže napříč republikou. 
Patřila mezi ně i  naše škola. A  kdo 
vytvořil kolorovanou kresbu: Šimon 
Janík, Kateřina Lapčíková, Vojtěch 
Varga, Josef Kroča, Vojtěch Tříska, 
Vojtěch Puškáš. Na krajské úrovni 
se vyhodnocení letos neuskutečnilo 
vzhledem k pandemické situaci, tak 
byla malá šance na výhru přímo v re-
publikovém kole v Liberci na začátku 
března 2021. Výherce jsme tentokrát 
neměli, ale hodnotné ceny za účast 
(a  dokonce pro všech 50 dětí MŠ) 
nám přijeli předat paní Bc. Šabatová 
Milena, poručík Policie ČR, územ-
ní odbor Uh. Hradiště, a  pan Patík 
Zdeněk, krajský koordinátor BESIP 
(dopravní výchova od předškolních 
dětí až po seniory). Poděkování patří 
jednak vzácné návštěvě za hodnotné 
ceny a jednak všem malým malířům 
za reprezentaci naší školičky. 

 
4. 6. 2021 
Projektový den ve škole pod ná-

zvem Pohlazení psem – pes kamarád 
(školní zahrada MŠ Mistřice) ve spo-

lupráci s paní Andreou Šťastnou, ca-
nisinstruktorem, psovodem záchra-
nářem. Cílem projektového dne bylo 
rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti 
s  živou přírodou, citlivě přistupo-
vat k živým bytostem a osvojovat si 
jednoduché poznatky o  domácích 
zvířatech. Jak se chováme k pejskům 
v  domácím prostředí (pes známý) 
a  v  cizím prostředí (pes neznámý), 
jak se o pejsky staráme, jak může pes 

člověku pomáhat, úkoly k  procvi-
čování jemné motoriky a  logického 
myšlení (určování a  třídění základ-
ních a doplňkových barev „Pejskovy 
míče,“ rozlišování matematických 
pojmů velikosti – řazení pejsků po-
dle velikosti, seznámení s  nejzná-
mějšími plemeny psů s využitím ob-
razového materiálu), povely a  triky 
se psem, cvičení a prolézání stracho-
vým pytlem, vodění psa na barev-
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ném vodítku, canisterapie…….to vše 
bylo programovou náplní k  maxi-
mální spokojenosti dětí. Projektový 
den ve škole byl fi nancován z fondů 
EU a státního rozpočtu ČR v rámci 
projektu Šablony II OP VVV pod 
zkráceným názvem: „Šablony II.- 
MŠ Mistřice“ s  registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0015460.

 
6. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Dělám, co mě baví……
takový název měla květnová 

výtvarná soutěž uspořádaná k  pří-
ležitosti oslav 40. narozenin SVČ 
Klubka ve Starém Městě. Záštitu pře-
vzalo Středisko volného času (SVČ) 
Klubko Staré Město, p.o. a  Městská 
knihovna Staré Město. Paní učitelky 
inspirovaly děti povídáním o aktivi-
tách v domácím prostředí i v zájmo-
vých činnostech a do výtvarné soutě-
že zaslaly výtvarná dílka nejstarších 
předškoláků: Adama Vašíčka, Barbo-
ry Abrhámové, Viléma Ondrouška, 
Šimona Janíka, Jindřicha a Vojtěcha 
Puškáše, Vojtěcha Vargy, Kateřiny 
Lapčíkové, Jolany Zatloukalové.

Odborná porota hodnotila z 209 
výtvarných děl a měla opravdu těžký 
úkol vybrat a  udělit první tři místa 
a navíc zvláštní ocenění v 6 katego-
riích: MŠ, 1.-2. třída ZŠ, 3.-5. třída 
ZŠ, 6.-9. třída ZŠ, skupinová práce 
a ostatní (středoškoláci, dospělí).

Vyhodnocení probíhalo anonym-
ně – bez znalosti jména autora či ško-
ly. Máme velkou radost z  umístění 
výtvarné práce Jolanky Zatloukalové 
- 2. místo v kategorii: Mateřská ško-
la. Vítězná díla i ostatní neumístěná 
díla dětí byla vystavena od 6. 6. 2021 
(vernisáž soutěže) do 30. 6. 2021 
v  Polyfunkčním sále pod kostelem 
sv. Ducha ve Starém Městě (náměstí 
Velké Moravy). Všem dětem děkuje-
me za reprezentaci MŠ Mistřice.

14. 6. 2021 
Projektový den mimo školu pod 

názvem Cesta kolem světa (ZOO 
a  zámek Zlín-Lešná) ZOO Lešná – 
nás po čtyřleté pauze přivítala opět 
novými zvířátky, zmodernizovaný-

mi pavilony a  nově vybudovanými 
místy pro oddech. Počasí vyšlo, a tak 
nemohl být důvod k  nespokojenos-
ti ze strany dětí či pedagogů. Cílem 
projektového dne bylo osvojování 
jednoduchých poznatků o  světě ci-
zokrajných zvířat a jejich vývoji. Pro-
jektový den mimo školu byl fi nanco-
ván z fondů EU a státního rozpočtu 
ČR v  rámci projektu Šablony II OP 
VVV pod zkráceným názvem: „Ša-
blony II.- MŠ Mistřice“ s  registrač-
ním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-
063/0015460.

1. 10. 2021 
Den otevřených dveří v Topagře, 

spol. s r.o. Topolná
Zemědělství a  život na venkově, 

to vždy patřilo k  sobě. Tuto vazbu 
je nutné připomínat obzvlášť v  této 
době, a to nejen dětem, a vytvářet tak 
citové pouto ke krajině jakožto k cel-

ku. Zemědělský svaz ČR, územní or-
ganizace Uh. Hradiště, pod vedením 
paní ředitelky Ludmily Holíkové, 
a Agrární komora ČR pořádaly Den 
otevřených dveří v  zemědělské spo-
lečnosti Topagra, spol. s.r.o. Topolná 
jako jedinečnou příležitost ukázat 
široké veřejnosti, že zemědělství je 
velmi důležitý obor, bez něhož by se 
nikdo z  nás neobešel. Jednatel spo-
lečnosti pan Ing. Vlastimil Lapčík 
a zootechnik pan Ing. Ladislav Klon 
provedli nejstarší předškoláky naší 
školičky celým areálem, děti se po-
dívaly do stájí, prohlédly si moderní 
zemědělskou techniku. Získané po-
znatky formou prožitkového učení 
dále budeme využívat při vzdělávací 
činnosti. Děkujeme za pozvání a tr-
pělivé vysvětlování, za didaktické 
materiály o českém zemědělství, kte-
ré určitě využijeme. Bude-li mož-
nost, rádi na farmu zase přijedeme.
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Základní škola

V roce 2021

Rok 2021 začal pro nás školou 
povinné opět v  onlinovém světě 
nebo také jinak řečeno v distančním 
vzdělávání.

Netušili jsme, že distanční výuka 
zasáhne tak velkou část dalšího škol-
ního roku. Sumář výuky online ve 
školním roce 2020/2021:
- od 14.10. 2020 do 17.11. 2020 – 1. 

a 2. ročník
- od 14.10. do 29.11. 2020 – 3., 4. 

a 5. ročník /v tomto období jsme 
se potkali v  našem příspěvku 
v  novinách 2020 s  přáním učení 
ve škole/

- od 4.1. 2021 do 11.4. 2021 – 3.,4. 
a 5. ročník

- od 1.3. do 11.4. 2021 – 1. a 2. roč-
ník

Distanční výuka probíhala den-
ně. Zadávání úkolů a  informace 
dostávali žáci a  zákonní zástupci 
na webu školy, který byl už v před-
cházejícím školním roce o tuto část 
rozšířen. Se žáky jsme byli online 
denně tři, někdy čtyři vyučovací 
hodiny. 

Online výuce patřily především 
hodiny českého jazyka, matemati-
ky, angličtiny, prvouky, přírodo-
vědy a  vlastivědy. V  rámci tělesné 
výchovy jsme uskutečnili dvě vý-
zvy „Pojďme na to “, kde se moh-
la zapojit celá rodina v  různých 
disciplínách. Ve výtvarné výcho-
vě proběhla výzva „Koláž“. Vždy 
byly vyhodnoceny nejlepší výkony 
a  odměnění žáci si přicházeli pro 
ocenění jednotlivě do školy.

V  době distanční výuky jsme 
také využili možnost poskytování 
individuálního doučování. Žáci, 
jejichž zákonní zástupci souhlasili 
s pomocí dětem touto formou, do-
cházeli jednotlivě do školy na dvě 
vyučovací hodiny v  domluvených 
dnech. Snažili jsme se takto před-
cházet školnímu neúspěchu způ-

sobenému nepřítomností ve škole 
těm žákům, kterým online výuka 
neposkytovala dostatečný prostor 
k pochopení učiva.

Po návratu žáků zpět do školy 
probíhaly sportovní a  zájmové ak-
tivity především venku, v  přírodě 
a na hřišti.

Vrátili jsme se jak ve vyučová-
ní, tak ve školní družině k tvoření, 
soutěžím a  projektům. Oddělení 
školní družiny prvního a  druhého 
ročníku dokončilo svůj celoroční 

projekt objevením pokladu Jacka 
Sparrowa, který jim svými dopisy 
po celý školní rok zasílal indicie, že 
je možné nějaký poklad najít �.

V  roce 2021 jsme na rozdíl od 
roku předcházejícího přivítali indi-
viduálně ve škole předškoláky k zá-
pisu do školního roku 2021/2022. 
Vzhledem k  opatření se nemohli 
potkat se stávajícími žáky ve ško-
le, ale školu si mohli prohlédnout 
vždy v pozdějších odpoledních ho-
dinách. 
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Závěr školního roku byl již ve-
selejší. Mohli jsme realizovat škol-
ní výlety, focení tříd a  zpříjemnit 
rozloučení s  naší školou odcháze-
jícím páťákům na druhý stupeň do 
ZŠ Bílovice. Uspořádali jsme ma-
lou školní slavnost za přítomnosti 
zákonných zástupců a  po dlouhé 
době jsme zažívali příjemné chvil-
ky ve větší společnosti.

Naše přání z  předcházejícího 
školního roku, aby se žáci učili pře-
devším ve škole, se nesplnilo. Byl to 
školní rok velmi náročný, všichni 
zúčastnění do něj vložili velké úsilí 
a čas ukáže, jak moc nás ovlivnil.

S očekáváním nového, zatím ne-
známého, vstoupili v  září do škol-
ního roku 2021/2022 naši prvňáč-
ci. Zahájení proběhlo ve slavnostní 
atmosféře společně s  jejich rodiči, 
se zástupci zřizovatele školy a  za-
městnanci školy. Se svými spolu-
žáky ze druhého až pátého ročníku 
se prvňáčci seznamují v  průběhu 
školního roku při společných ak-
cích, protože i  v  tomto školním 
roce začala platit různá opatření 
a zahájení školního roku proběhlo 
v jednotlivých třídách odděleně.

Blíží se konec kalendářního 
roku 2021. My ve škole brzy bude-
me na konci první poloviny roku 
školního. Patří k němu různá opat-
ření, testování, karantény, ale ka-
ždý pracovní den můžete zaslech-
nout zvonění, přestávkový šrumec, 
hurónský křik z  tělocvičny, zpěv 
v hudební výchově, nadšení v odpo-
ledních kroužcích a pohodu ve škol-
ní družině.

Naše přání se nemění – školní rok 
si přejeme trávit ve škole.

Vám, vážení a  milí spoluobčané, 
přeji do dalšího roku především pev-
né zdraví, pohodu a pěkné dny.

Za všechny ze ZŠ 
Vladimíra Hrdinová
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Spolek rodičů z Mistřic 
V  minulém roce jsem psala, že plánujeme spoustu 

akcí na rok 2021, ovšem je ve hvězdách, co se uskuteční. 
A opravdu to tak i bylo. Poprvé od roku 2015, kdy jsem 
se stala předsedkyní Spolku, jsme nemohli uskutečnit 
rodičovský ples. O to víc mne to mrzí, že zrovna tento 
rok měl tančit polonézu můj syn. Na druhou stranu po-
dotýkám, že větší radost jsem mu způsobit ani nemohla, 
když jsem řekla, že ples nebude. � Doufala jsem, že si to 
vynahradíme na plese v roce 2022, ale jak to vypadá, ani 
ten nebude.  A pokud bude, tak bez polonézy! Některým 
rodičům se totiž nelíbí, že děti i po 22 hodině zůstávají 
na plese. Ať je za tím cokoliv, proč by děti neměly tančit, 
každopádně jsou to pouze rodiče, kteří jsou zodpověd-
ní za své děti, a když si je po desáté večerní neodvedou 
domů, tak se nemohou zlobit, že tam zůstávají. Covid 
narušil zavedenou tradici rodičovského plesu s poloné-
zou páťáků a  myslím si, že bude těžké na tuto tradici 
navázat i v budoucnu. 

V  červnu jsme se vzdali pořádání Dětského dne 
a místo toho jsme dětem do MŠ a ZŠ darovali sladké ba-
líčky. 

Na konci června jsme se již tradičně rozloučili ma-
lým dárkem s našimi páťáky v ZŠ.

První naší viditelnou akcí bylo zahájení prázdnin, se 
skupinou Podjezd a  ve večerních hodinách nám před-
vedli své umění FAJRÁCI se svou ohňovou show. Ten-
tokrát se celé dobrovolné vstupné poslalo na tornádem 
postižené obce. Ještě jednou touto cestou děkuji za vaše 
příspěvky a za krásné gesto od skupiny Podjezd. 

Třetí sobotu v září jsme podnikli již 4. ročník turistic-
kého výšlapu na Velkou Javořinu. Krásných 18,5 kilome-
trů dlouhou trasu z Květné na Jelenec, Velkou Javořinu 
a s návratem do Vápenek jsme zvládli levou zadní, přes-
tože počasí nám moc nepřálo.  Účast byla hojná a nálada 
skvělá. Příští rok 17.9.2022 se uskuteční další túra. Přes-
nou trasu upřesníme, jakmile bude znám cíl. 

Na listopad jsme naplánovali besedu pana PaeDr. Jiří-
ho Jilíka spolu s Mistřickými frajárkami, ale plány vzaly 
za své a bohužel kvůli nemoci se akce zrušila. 

Další naplánovanou akcí bylo adventní čarování, kte-
ré jsme z důvodu epidemiologické situace také zrušili. 

V  listopadu jsme rozšířili naši spolkovou základnu 
o  11 nových členek. Jedná se mladé aktivní maminky 
s malými dětmi, které pomalu a jistě budou přebírat naše 
zaběhlé aktivity a vystřídají nás v působení ve Spolku. Vě-
řím, že je tato aktivita bude bavit, tak jako nás �

Člověk míní, život mění. A tak to prostě je. Plánovat 
můžeme, ale co se uskuteční, je ve hvězdách. Nejdůleži-
tější je především zdraví. A proto vám všem za celý Spolek 
rodičů přeji krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.  

O všech akcích  vás budeme informovat na webových 
stránkách obce Mistřice.

Děkujeme obci Mistřice za fi nanční podporu, bez kte-
ré by náš Spolek nemohl fungovat. 

Vendula Kašná
Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic 
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Mistřické frajárky 
Stalo se již tradicí, že v předvánoč-

ním čase vzpomínáme na uplynulý 
rok. Letos jsme však s napětím očeká-
valy, zda se po delší pauze opět rozje-
de kultura a my budeme moct oprášit 
hlasivky a kroje. Ačkoliv to na jaře ješ-
tě moc slibně nevypadalo, přes prázd-
niny jsme si folkloru užily dosyta. 

V kulturní pauze jsme nezahálely 
a  natočily několik videoklipů, které 
můžete vidět na youtube. První vlaš-
tovka vyletěla v  prosinci loňského 
roku a světlo světa spatřil klip s ná-
zvem Pantličky. Další videoklip na-
vazoval na návštěvu medvěda v Mi-
střicích, kterého jsme připomněly 
písní Děvčico z  Javorovca. Koncem 
října pak vyšel videoklip V  zelenéj 
dubině a naši letošní sérii zakončíme 
vánočním videoklipem, tak neza-
pomeňte sledovat naše sociální sítě, 
na kterých pravidelně informujeme 
o všech akcích a novinkách. 

Teď už však pojďme zavzpomínat 
na uplynulý rok, ve kterém se toho 
také nestalo málo.

Prázdniny jsme započaly ve Sta-
rém Hrozenkově na Kopaničářských 
slavnostech, kde jsme spolu s  CM 
Oskoruša vystoupili v  sobotu 17. 
července. V srpnu jsme se již podru-
hé zúčastnily spolu s dalšími folklor-
ními sbory Moravských chodníčků 
v Napajedlích, kde byla velmi hezká 
atmosféra v zámecké zahradě. Pokud 
jste tuto akci ještě neměli možnost 
navštívit, určitě můžeme doporučit. 

Folklorní soubor Radovan a Dětský 
folklorní soubor Radovánek jej po-
řádají každý rok. 

Druhý víkend v  září patřil tra-
dičně Slováckým slavnostem vína 
v Uherském Hradišti. Po loňské pau-
ze jsme si je spolu s průvodem a vy-
stoupením opravdu užily a  spoustu 
z vás jsme také potkaly, což nás vždy 
moc těší. Kdo neměl folkloru plnou 
hlavu, mohl nás vidět a  slyšet také 
v  neděli v  Mojí vinotéce, kde jsme 
strávili spolu s CM Oskoruša krásné 
odpoledne. 

25. září jsme přijaly pozvání do 
Boršic na akci Šlapání hroznů dívčí 
nohou. Byla to pro nás premiéra, ve 
které jsme vystoupily z naší komfort-

ní zóny a odhalily kotníky i kolena. 
Nicméně jsme také zjistily, že víno 
umíme nejen pít, ale i poměrně kva-
litně našlapat. 

Tentýž den jsme stihly v  trochu 
komornější sestavě také zazpívat pa-
desátníkům v Mistřicích a užily jsme 
si opravdu bohatý den plný folkloru. 

Jsme rády, že můžeme kulturně 
zpestřit také akce pořádané v Mistři-
cích, tou již tradiční je i Rozsvěcová-
ní vánočního stromu. 

V době, kdy čtete tyto noviny, je 
již naplánována spousta dalších akcí, 
na kterých se můžeme potkat. Pokud 
nespadne meteorit, nepřiletí mimo-
zemšťani nebo vláda opět nezakáže 
kulturní akce, zveme vás na tradič-
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ní Štěpánskou besedu u  cimbálu 
26. prosince, kde si vždy hezky od-
dechneme od vánočního shonu.

Pokud vzpomínáte, před lety 
jsme do světa vypustily kalendáře 
s  našimi fotkami. Letos jsme usou-
dily, že fotografi í máme opravdu ne-
spočet a byla by škoda si je nechat jen 
pro sebe nebo sociální sítě. Zakoupit 
je bude možné třeba i na Rozsvěco-
vání vánočního stromu v Mistřicích. 
A protože jsme se chtěly stát součástí 
vašich domácností trochu více, vy-
tvořily jsme také pexeso s našimi po-
dobiznami, které si s  dětmi můžete 
zahrát při zimních večerech. 

Moc vám děkujeme za vaši pří-
zeň v letošním roce a přejeme krásné 
prožití vánočních svátků. 

Za Mistřické frajárky 
Barbora Huňková

Zahrádkáři
Vážení přátelé zahrádkáři, vážení 

občané,
Blíží se konec roku a  s  ním ka-

ždoroční bilancování a  zamyšlení, 
jaký že to ten rok byl. Když jsem 
v loni v tuto dobu hodnotil rok 2020, 
psal jsem, že byl jiný. Vůbec jsem si 
nepřipouštěl, že bych letos měl začí-
nat podobnými slovy. Společnost je 
rozdělená, jako nikdy nebyla. Covid, 
energetická krize a  infl ace zaseli do 
lidí semínko strachu, pochybností 
a možná i beznaděje. Ale není všech-
no tak hrozné, jak nám prezentují 
média. Možná nám jen chybí více 
pozitivních zpráv. Jednou takovou 
zprávou je, že my zahrádkáři jsme 
si letos zase hodně pomáhali, radili 
a  při práci panovala vždycky dobrá 
nálada. 

Letos se nám sice nepodařilo 
uskutečnit všechny plánované spo-
lečenské akce, jako košt slivovice 
a vína, což nás mrzí, ale vládní opat-
ření jsme museli dodržet. Jinak jsme 
se ale pracovně scházeli často. Hned 

z  jara jsme provedli řez ovocných 
stromků v Javorovci u Petra Tomán-
ka. Bylo to pro nás o to významnější, 
že se jednalo o  první takovou akci 
konanou v Javorovci. Zde se již dlou-
ho dobu snažíme oslovit nové členy 
a toto byl, doufám, první krok k na-
vázání na dlouholetou tradici. Násle-
dovali pak další menší akce jako byl 
řez stromků v zahradě a na Hraničce. 

Začátkem léta v  červnu jsme 
uspořádali zahradní slavnost v  naší 
zahradě. Účast byla hojná, možná 
i díky počasí. Zpočátku to sice vypa-
dalo na letní dešťovou přeháňku, ale 
počasí se nakonec umoudřilo a  my 
jsme si užili příjemné slunné a teplé 
odpoledne plné dobrého jídla, pití 
a  přátelského klábosení. Společně 
strávený den jsme pak zakončili tá-
borákem.

V létě jsme také uspořádali zájezd 
na výstaviště. V  srpnu jsme objed-
nali autobus a  společně se vypravili 
na prodejní zahradnickou výstavu 
Floria Kroměříž. I  přesto, že z  dů-

vodu vládních opatření byly veškeré 
vnitřní prostory uzavřeny, tak i  ve 
venkovních podmínkách bylo stále 
co obdivovat, a  hlavně co nakupo-
vat. Nejeden z  účastníků zájezdu si 
odnášel plné tašky a bedýnky květin, 
stromků, či něčeho dobrého k sněd-
ku. 

Podzim už byl o  mnoho skrom-
nější. Plánované společné akce mu-
sely být zrušeny. Sešli jsme se jen 
několikrát na brigádě v zahradě, kde 
bylo vždy dost práce. V době, kdy píši 
tento článek, není zatím ani jisté, zda 
se bude konat tradiční akce na konci 
roku. Tedy rozsvěcování vánočního 
stromu a jarmark. Na jarmarku jsme 
se každoročně mohli prezentovat 
ochutnávkou nejrůznějších likérů, 
pálenek anebo sušeného ovoce.

Bohužel ani v  letošním roce se 
nám nepodařilo sejít se s dětmi, mla-
dými zahrádkáři, a rozvíjet tak jejich 
kroužek. Děti se velmi těšily, ale ško-
ly byly zavřené, a tak jsme se nemoh-
li setkat. Alespoň jsme se viděli na 
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zahradní slavnosti, tak snad na nás 
děti nezapomenou a neopustí je chuť 
do zahradničení. Nevzdáváme se 
a jedeme dál, plánujeme, pracujeme. 
Věříme, že příští rok 2022 v březnu 
se kroužek otevře. S náplní a progra-
mem kroužku Mladých zahrádkářů 
chceme děti a jejich rodiče seznámit 
už od ledna 2022.

Nelze na tomto místě opomenout 
ani naši spolupráci s  obcí Mistřice. 
Vysazené ovocné stromy na Hra-
ničce nebo javory na návsi kolem 
dětského hřiště jsou toho důkazem. 
O  stromy jsme se zavázali pečovat. 
Každoročně na jaře na Hraničce pro-
vádíme udržovací řez a obnovu opěr 
a ochrany kmenů proti okusu zvěří. 
V  této nastavené spolupráci hod-
láme pokračovat i  nadále. V  plánu 
jsou další výsadby stromů, například 
u  hřiště TJ, podél cesty ve Vývoze, 
nebo kolem panelové cesty k bývalé-
mu Boru. I proto jsme rozšířili naši 
zahradu o dalších metry, kde chceme 
předpěstovávat nejen ovocné stro-
my, ale i  ty okrasné (borovice, javo-
ry, a další). Tyto výpěstky pak za pár 
let budou sloužit pro další výsadbu 
v rámci rozvoje a zvelebování obce.

Tím se pomalu dostávám k tomu, 
co plánujeme na rok 2022. Všechny 
akce budou pochopitelně závislé na 
aktuálně platných vládních opatře-
ních v rámci pandemické situace. 

Ještě v  zimě, koncem ledna, by 
měl proběhnout tradiční košt slivo-
vice a  na jaře košt vína. V  lednu či 
únoru chceme pro veřejnost uspořá-
dat přednášku na téma „Roubování 

a  očkování ovocných odrůd“. Před-
nášejícím bude pan František Mikel, 
který zde také představí i  oblíbené 
a  nejlépe hodnocené odrůdy pěsto-
vaných ovocných stromů. Věnovat se 
bude i  nejčastějším chorobám ovoc-
ných plodin a jak se proti nim chránit. 

Na jaře bychom rádi opět usku-
tečnili praktické ukázky řezu ovoc-
ných stromů. Máme přislíbeny po-
zvánky do soukromých zahrad, takže 
se máte na co těšit.  Také se chceme 
vydat na některou ze zahradnických 
výstav do Kroměříže nebo Olomou-
ce. V červnu plánujeme tradiční za-
hradní slavnost a na podzim bychom 
se chtěli vydat do vinného sklepa na 
degustaci vín. Konec roku by měl být 
zakončen vánočním Jarmarkem. 

Jak je patrno, plánovaných akcí je 
na příští rok 2022 hodně. Co všech-
no se podaří uskutečnit, je zatím vel-
kou neznámou. My ale doufáme, že 
alespoň ty jarní a letní akce proběh-
nou a příští rok tak bude o čem psát. 

Vážení přátelé zahrádkáři, za-
hrádkářky, vážení spoluobčané. Je tu 
čas vánoční. Čas bilancování, rozjí-
mání nad pomalu končícím rokem. 
Čas zklidnění, odpočinku a času pro 
rodinu.  Chtěl bych vám proto závě-
rem popřát příjemné prožití svátků 
vánočních a  do nového roku 2022 
hodně zdraví, štěstí, optimismu a ži-
votní pohody a  také hodně zahrád-
kářských úspěchů v  nadcházejícím 
roce.

Petr Blažek
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TAJENKA

 
Roubování v období vegetace 
Nejčastějšími způsoby roubování v období vegetace je 

……<viz tajenka>……. způsob roubování za kůru v době 
plné mízy, obvykle na začátku květu a během kvetení stro-
mů. Tímto způsobem se roubuje na větev výrazně tlustější 
než je roub.

 
1. Toto ovoce je povedeným křížencem černého rybí-

zu a angreštu. Dá se pěstovat jak ve formě stromku nebo 
keře. Po rybízu má beztrnné větve a tmavou barvu plodů, 
po angreštu větší bobule. Rostliny netrpí běžnými choro-
bami a škůdci o ně taky nemají zájem. Mnohdy pěstitele 
odradí nízké výnosy v prvních letech, což je škoda. Nejlepší 
plody jsou na čtyřletých výhonech a z jednoho keře nebo 
stromku lze sklidit až 5 kg ovoce. Bobule mají vysoký obsah 
vitamínu C jako málokteré ovoce.

2. Této krásné květině mnoha barev a odrůd se daří na 
slunném místě s propustnou půdou. Cibulky těchto květin 
se sadí od půli října do půli listopadu, až do prvních mrazí-
ků. Kvetou od konce března až do začátku května. Hned po 
narcisech jsou to nejoblíbenější jarní květiny. Jejich kytice 
ve váze rozzáří každou domácnost.

3. Patří ke kořenové zelenině. Tváří se jako petržel 
a chutná podobně jako mrkev. Když bývala chladná léta, 
pěstoval se místo celeru. Teď se doporučuje tam, kde se ne-
daří petrželi. Je to v podstatě sladká petržel.

4. Tato okrasná rostlina má ráda polostín nebo stín. Na-
jdeme ji snad v každé okrasné zahradě nebo předzahrádce. 
Začíná rašit začátkem května a je okrasná především svými 
listy. Známe velké množství odrůd, které se liší velikostí, 

tvarem i zbarvením listů. Od světle zelené, po tmavě zelenou 
i panašované. Během léta jsou ozdobné i svými květy, které 
je možné řezat a použít pro aranžovaní spolu s listy.

5. Patří k oblíbeným bylinám. Snad každý z nás má její 
keřík na zahradě, v květináči na terase nebo parapetu. Pro-
tože dobře snáší sucho, může být v jejím pěstování úspěš-
ný úplně každý. Ve velkém se pěstuje především ve Fran-
cii v oblasti Provence. Kvete nejčastěji fi alovým, ale i bílým 
nebo růžovým květem. Je charakteristická svou vůní. Ta je 
nezaměnitelná a  je synonymem klidu a odpočinku. Účin-
nými látkami této aromatické rostliny jsou silice, třísloviny, 
barviva a hořčiny. K léčení se používá pouze květ.

6. Ve dnech 21. – 24. dubna 2022 proběhne na výstavišti 
…….. v Olomouci každoroční mezinárodní květinová a za-
hradnická výstava. 

7. Okrasná rostlina nesčetných kultivarů. Využívá se pře-
devším jako řezaná květina. Krásně vypadá, krásně voní, ale 
její stonky mají trny. V květomluvě je symbolem lásky. Říká 
se jí také královna květin.

8. Spolu s očkováním je to způsob záměrného vegetativ-
ního rozmnožování rostlin, které je běžně využíváno v za-
hradnické praxi pro udržování a  rozmnožování kultivarů 
rostlin, které mají pro pěstitele výhodné vlastnosti, geny. 
Nejčastěji se využívá k zušlechťování ovocných nebo okras-
ných stromů. Jiným slovem jsou  ..….. a očkování označová-
ny jako štěpování.

Správné odpovědi z tajenky posílejte na emailovou ad-
resu petr.blazek@zahradkari-mistrice.cz, a  to nejpozději 
do 31.12.2021. Ze správných odpovědí budou vylosováni 
tři výherci. První dostane předplatné časopisu Zahrádkář 
a další dva stolní týdenní kalendář Zahrádkářův rok 2022.
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Průměrná teplota v měsíci lednu 
byla -9 °C. – což je o 2 °C méně, než je 
dlouhodobý teplotní průměr tohoto 
měsíce. Napadl sníh a malé množství 
se ho udrželo téměř po celý měsíc, 
což uvítali nejenom zahrádkáři, ale 
i  zemědělci na polích. Sníh, ale pak 
i následné dešťové srážky v nížinách 
spolu s  teplým březnem a  začátkem 
měsíce dubna způsobovaly zákonitý 
růst zemědělských i  zahrádkářských 
plodin. Koncem dubna, ale přišly 
opět mrazy. Protože všechno kvetlo, 
dost toho pomrzlo. Hlavně meruňky 
a v určitých místech i švestky a částeč-
ně i  broskvoně a  některé skoro kve-
toucí jabloně. V měsíci červnu spadlo 
nejméně srážek. Celkem o 53% méně 
než je dlouhodobý průměr – což je 
72mm. V  srpnu a  začátkem měsíce 
září spadlo poměrně hodně srážek, 
o  více než 80% než je dlouhodobý 
průměr. Zato druhá polovina září, 
říjen i  listopad byly srážkově hodně 
podprůměrné. Tento půdní defi cit 
vody pak částečně nahradily deště 
a sníh na konci měsíce listopadu.

Počasí a úroda v tomto roce

Až na slabou úrodu meruněk, 
která nás mnohé citelně poškodila, 
byla úroda celkem dobrá. Stále je ale 
třeba na ochranu ovocných stromů. 
U meruněk, višní a poslední dobou 
i  u  některých šlechtěných odrůd 
švestek se objevuje monilióza, která 
bez postřiku zničí časem celý strom, 
poněvadž prorůstá do dřeva. Hlavně 
meruňky bez postřiků proti této cho-
robě nemá cenu ani pěstovat. Dopo-
ručenými postřiky jsou Horizont 
nebo Talent. Něco podobného platí 
i  u  broskvoní, kde se bez postřiků 
vyskytne tak silná kadeřavost, že je 
v podstatě po úrodě. Postřiky -  Kup-
rikol, Šampion. Poslední dobou do 
naší vlasti proniká z Balkánu nemoc 
ořechů, obzvláště ořechů šlechtěných 
a  to vrtule ořešáková a nebo Artra-
gnóza. Způsobují hnědnutí jader. 
Je nutno stříkat hned po odkvětu 
Kuprikolem alespoň 2x po týdnu. 
U jabloní se doporučuje po odkvětu 
postřik proti strupovitosti - Mospi-
lan, Zolone. Od července proti hořké 
skvrnitost 2 x po týdnu postřik na 

bázi vápna - Kalkosan. Nezapomí-
nejme ani na pilatku švestkovou, kdy 
po odkvětu užíváme postřik – Rel-
dan nebo Aktelic. U  vína stříkáme 
z  jara proti hálčivci révovému nebo 
vlnovníku révovému, kteří způsobují 
deformace listů, jejich padání a zasy-
chání květů. Používáme přípravek – 
Sulka Extra nebo Kumulux WG.

Pranostiky v prosinci
„Když slunce na svatou Juliánu 

stromy osvítí, bude mnoho jablek.“
„Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, 

takové budou v  pořadí i  jednotlivé 
měsíce příštího roku, neboť od Lucie 
do Vánoc každý den a noc mají svou 
moc.“

„Je-li na Štědrý večer nebe hvězd-
naté, bude rok úrodný.“

„Když zahučí na Vánoce hrom, 
obalí se květem strom.“

„Když svatý Štěpán vyfouká bláto, 
bude pěkné jaro nato.“

František Mikel

Včelaři
Stejně jako loni, i letošní rok byl poznamenaný 

Covidem-19. Mimořádná opatření trvají a zlepše-
ní je v nedohlednu. Jsme netrpěliví, nervózní a na-
štvaní. Chtěli bychom zase žít normálně. Naštěstí 
včely létají Covid-Necovid a v péči o ně nás zatím 
nic neomezuje. Přesto i  přes veškeré naše úsilí 
a péči byla letošní produkce medu podprůměrná. 
Na vině bylo počasí. Střídaly se teplé a chladné dny 
a  včely stačily opylovat jen květy ovocných stro-
mů a částečně taky řepky. Kdo však měl stanoviště 
včelstev u  lesa, měl malou snůšku medovicového 
medu. Tam můžeme vinu přičíst kůrovcové kala-
mitě a  opět proměnlivým klimatickým podmín-
kám. Co nám ale letos udělalo velkou radost, byl 
zájem mladších ročníků o  včelaření. Někteří za-
čínají včelařit a  jiní přebírají včelstva od starších 
a zkušených včelařů. Chtěli bychom popřát všem 
včelařům klidný rok naplněný prací, která baví 
a má smysl. Přejeme hodně medu a klidné včely.
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SDH Mistřice
Činnost sboru byla po celý rok poznamenána opat-

řeními proti šíření koronaviru. Výroční valná hroma-
da se na začátku roku neuskutečnila a  obávám se, že 
se neuskuteční ani v  roce příštím. Za fi nanční pomoci 
obecního úřadu a dotace od Zlínského kraje bylo poří-
zeno zásahové vozidlo Daewoo Avia D75 CAS8. Zása-
hová jednotka byla povolána k výjezdu celkem 3x. 1.6. 
k požáru budovy, kde bylo povoláno celkem 5 jednotek 
hasičů. 14.6. k  požáru seníku u  Kněžpole na pomoc 
při pátrání po pohřešované osobě. 14.9. k úniku plynu 
kvůli překopnuté přípojce. Sezóna soutěžního kolektivu 
je na tom již druhým rokem stejně. Velká cena okresu 
Uherské Hradiště se opět neuskutečnila a tím ani domá-
cí soutěž O putovní pohár starosty obce. Doufejme, že 
se v příštím roce 31. ročník soutěže podaří uskutečnit. 
Při školení preventistů bylo upozorněno na nový nešvar 
v letních měsících, kvůli kterému bylo letos ve Zlínském 
kraji více než 20 výjezdů hasičů. Jedná se o ukládání žha-

Rybáři

vého uhlí po grilovaní do plastových kompostérů. Berte 
na to prosím ohled.

Vážení hasiči, hasičky, vážení spoluobčané. Závěrem 
Vám i Vašim blízkým přeji krásné prožití vánočních svát-
ků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

Starosta SDH Magdálek Tomáš

Pomalu se blíží konec roku a na-
stává čas jeho zhodnocení v rámci 
našeho spolku. Stejně jako každý rok 
jsme se i letos snažili udržovat a zve-
lebovat obecní rybníky a jejich okolí. 
Provádělo se průběžně sečení trávy 
a čištění břehů u potoka od náleto-
vých dřevin. Hlavním cílem pro ten-
to rok byla nutná oprava střechy na 
rybářské chatě, která se zdárně zrea-
lizovala. V rámci zredukování chovu 

ryb se uskutečnil výlov dvou rybní-
ků. Díky příjemnému podzimnímu 
počasí zavítalo na výlov mnoho ro-
dičů s dětmi, pro které se stal velkým 
zážitkem.

V nejbližší době plánujeme pro-
dej vánočních kaprů, který proběhne 
již tradičně 22. 12. 2021. Uskuteční 
se i každoroční silvestrovský výšlap 
rodičů s dětmi na rybníky, kde pro 
ně bude připraveno něco na zahřátí. 

Závěrem chci poděkovat všem 
členům spolku za obětavou činnost 
a hlavně obecnímu úřadu za podpo-
ru v činnosti spolku. Všem občanům 
obce Mistřice a Javorovec chci jmé-
nem celého spolku popřát klidné vá-
noční svátky a hodně zdraví v novém 
roce.

Petrův zdar
Za Spolek rybářů Mistřice 

Eva Šilhavíková



strana 22

Mistřické noviny

TJ Sokol Mistřice
Hodnocení činnosti TJ SOKOL 

Mistřice po sportovní stránce se stej-
ně jako v  minulém roce zjednoduší 
pouze na okomentování podzimní 
sezony. Celá jarní sezona byla totiž 
kvůli onemocnění COVID-19 zru-
šena. Do podzimních soutěží přihlá-
sil výbor TJ Sokol tři mužstva, a  to 
muže, žáky a přípravku.

Muži hrají okresní soutěž skupinu 
„A“. Již před začátkem soutěže byla 
favorizována mužstva Jalubí, Mařatic 
a Mistřic. Proto je naše umístění na 
čtvrtém místě zklamáním. Ze dva-
nácti utkání jsme získali 18 bodů za 
5 výher, 3 remízy a  4 prohry, skóre 
33:21. Nejlepšími střelci byli: Petr 
Rajnoch se 6 góly, Igor Engler a Pa-
trik Fojtík s 5 góly. Je až neuvěřitel-
né, jak rozdílná jsou naše vystoupení 
na domácí a venkovní půdě. Zatím-
co doma jsme z 6 zápasů 5x vyhráli 
a  1x remizovali, venku jsme pouze 
2x remizovali a  4x prohráli. Hlavně 

prohry ve Vážanech, Sušicích a  na 
Velehradě jsou neomluvitelné. Tyto 
zápasy rozhodly, že naši muži nebo-
jují o první místo. V průběhu sezony 
mužstvo posílil Ondra Polášek z Jis-
kry Staré Město. Po zranění se vrátil 
Michael Huňka a největší posilou se 
určitě stal Pavel Stašek, který k nám 
přišel po působení v Rakousku. Po-
dle mého názoru mužstvo s takovou 
osobností, jakou Pavel Stašek beze-
sporu je, by mělo hrát minimálně 
okresní přebor. Věřím, že po kvalitní 
zimní přípravě pod vedením trené-
ra Ing. Vlastimila Lapčíka ml. ještě 
zabojujeme o přední příčky tabulky. 
A když ne letos, tak v příští sezoně se 
o postup určitě popereme. 

Žáci hrají okresní soutěž žáků 
ve formátu 7+1. Po odchodu silné-
ho ročníku nejstarších do dorostu 
Jarošova se nás schází na trénincích 
kolem deseti. Při nemocích a  zra-
něních, které se nám samozřejmě 

nevyhýbají, je někdy problém osm 
kluků na zápas zajistit. Páté místo po 
podzimu, zisk 13 bodů za 4 výhry, 
1 remízu a  4 prohry, asi odpovídají 
našim možnostem. Nejlepšími střelci 
mužstva jsou Adam Zemek s 18 góly 
a Nikolas Baláž s 14 góly. Chtěl bych 
pochválit za kvalitní výkony v  zá-
pasech a  zodpovědný přístup k  tré-
ninkům kapitána mužstva Nikolase 
Baláže. 

Přípravka pod vedením Vojty 
Ondrouška ml. začala po půlroč-
ním trénování hrát soutěžní zápasy. 
Máme jednoznačně nejmenší a nej-
mladší mužstvo. Tuto sezonu bereme 
jako rozjezdovou. Kluci se otrkávají, 
získávají první zkušenosti. Výsled-
ky přípravky nejsou vůbec důležité. 
Důležité je, aby se kluci zlepšovali 
ve fotbalovém umění, a  to se určitě 
zlepšují. Chtěl bych poděkovat Voj-
tovi za kvalitní vedení přípravky. Dě-
kuji též všem rodičům za spolupráci 
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při výchově nové generace mistřic-
kých fotbalistů.

Velkým příslibem je pro nás 
účinkování šesti dorostenců v muž-
stvu Jarošova, které hraje krajskou 
soutěž dorostu. Mužstvo jarošov-
ských dorostenců se s pomocí našich 
šesti kluků umístilo po podzimu na 
pěkném čtvrtém místě se ziskem 23 
bodů. Věřím, že se Michal Bilavčík, 
Jonáš Tomeček, Petr Tománek, Ma-

Vánoční balíčky pro potřebné a lidem v nouzi
V loňském roce se poprvé v naší 

obci konala sbírka potravin a droge-
rie. Výtěžek sbírky byl předán Chari-
tě Uherské Hradiště, a ta je rozdělila 
zástupcům jednotlivých středisek. 
Tyto zakoupené potraviny a  věci 
pomohly hlavně rodinám, matkám 
samoživitelkám, i  jednotlivým oso-
bám, které se ocitly v  nouzi nebo 
v  nepříznivých životních podmín-
kách. V letošním roce sbírka proběh-
la v  týdnu začátkem prosince. Cha-
rita Uherské Hradiště děkuje VŠEM, 
kteří se do sbírky zapojili.

rek Tománek, Tomáš Štěrba a Štěpán 
Jánoš stanou v brzké době posilami 
našeho mužstva mužů.

Chtěl bych poděkovat členům 
výboru TJ: Mirce Sklenářové, Petře 
Tománkové, Ing. Jiřímu Huňkovi, 
Michaelu Huňkovi. Markovi Špičá-
kovi a Ing. Vlastimilu Lapčíkovi ml. 
za práci pro TJ. Jako každoročně dě-
kuji také Ivaně Špičákové za prodej 
při zápasech. 

Za fi nanční pomoc děkuji obec-
nímu zastupitelstvu. Příští rok nás 
čeká oslava 80 let od založení naší 
TJ. Již delší dobu se tvoří plány na re-
konstrukci našich šaten včetně skle-
pa. Věřím, že se ledy pohnou a oslava 
proběhne v důstojném prostředí.

Vážení spoluobčané, v  dnešní 
hektické době Vám všem přeji hlav-
ně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

     Ing. Vlastimil Lapčík st. 

Druhý ročník mezinárodního přeboru 

v sečení trav Mistřice 2021
Po zkušebním prvním ročníku, 

který proběhl nad naše očekávání, 
za vydatného zájmu borců z  okol-
ních regionů, jsme se rozhodli po-
výšit toto setkání přeborníků v seč-
bě na mezinárodní úroveň. Vědomi 
si značného úskalí, které momen-
tálně skýtá přechod mezinárodních 
hranic, jsme s  dostatečným před-
stihem oslovili národní přebor-
níky převážně okolních států.  Po 
komplikovaném jednání s  asocia-
cemi zastupujícími jednotlivé zá-

vodníky se nám nakonec podařilo 
zajistit účast dvou borců, a to Car-
la Stephana II z  hrabství Cheshire 
v Anglii a maďarského přeborníka 
Szaniszla Szilágyi z  župy Borsod-
-Abaúj-Zemplén. 

Druhý ročník tohoto přeboru 
se uskutečnil dne 19.6.2021 na po-
zemcích pana Radima Ondrouška, 
které jsme celoročně k tomuto úče-
lu připravovali. Takže podmínky 
přesně splňovaly požadavky Evrop-
ské asociace v sečení trav (EACG). 

A to jak v hustotě porostu, tak jeho 
výšce. Což bylo potvrzeno i  pří-
tomným komisařem.

Účast borců byla nad očekávání 
vysoká, podané výkony a  mistro-
ství některých účastníků až neuvě-
řitelné. Trochu nám radost z toho-
to nevšedního klání zkazil fakt, že 
se nedostavil přeborník z  Anglie, 
neboť nedostal povolení přistání 
soukromím tryskáčem na letišti 
Kunovice a  ani přeborník z  Ma-
ďarska, který je bohužel naočkován 
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Sputnikem. Takže nemůže za sou-
časných podmínek vystrčit z  Ma-
ďarska ani nohu. 

Děkujeme všem zúčastněným, 
taktéž všem, kteří tuto akci pořá-
dali a  v  neposlední řadě četným 
sponzorům této akce. A  těšíme se 
na další, snad už opravdu meziná-
rodní, ročník v roce 2022.

NTP 
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Pantofl íček objevil kouzlo pastvin 

v Sůhradech
Celá česká krajina je krásná. Jsou 

však v ní místa, která z těžko popsa-
telných důvodů pomyslně vyčnívají. 
Takovým místem byl pro mne vždy 
pahorek, který vyrůstá z  vod poto-
ka Olšovce u  Javorovce. Možná je 
to těmi letitými borovicemi, možná 
zde vyvěrají ze země dávno zapome-
nuté osudy starých Velkomoravanů. 
Těžko říct. Zvláštní pocit z blízkosti 
tohoto místa stal se pro mě každo-
pádně motivem k  jeho průzkumu. 
A  protože jsou mojí vášní hlavně 
rozličné neběžné květiny, zaměřil 
jsem se právě na ně. A skutečně ne-
trvalo dlouho, než jsem našel první 
podivnosti.

Na pahorku jakoby uvízla kvě-
tena z  dob dávno minulých. Mezi 
křovím se zde krčily zvláštní teplo-
milné rostliny, které bych čekal spíše 
kdesi na vyhřátých kamenitých strá-
ních Pálavy. Pamatují si tyto křehké 
krásky doby, kdy bylo údolí Olšovce 
bohatě osázeno voňavými ovocnými 
sady, četnými hlavami vinné révy 
a protkáno pastvinami? Nepochybu-
ju o tom, že zde přečkávají celá sta-
letí. Přesto se jejich pouť blíží k po-
malému konci ve stínu neúprosných 
křovin. Nebo ne?

Ať už pro kouzlo tohoto místa, 
výskyt vzácných rostlin, nebo jen 
čistou radost z  dobré věci, oslovil 
jsem loni vedení obce s  netradiční 
prosbou. Poprosil jsem, zda bych 
mohl svými silami a prostředky pro-
světlit stráň od křoví a  uchovat tak 
její paměť o něco déle. S radostí jsem 
uvítal souhlas a  jal se oznámit přá-
telům tuto novinu. Netrvalo dlouho 
a všichni jsme se setkali v pracovním 
oblečení na stráni, připraveni při-
jmout výzvu v podobě záplavy ostni-
tých dřevin.

Zprvu se to zdálo jako předem 
prohraná bitva. Když máte kolem 
sebe ale Slovácký Fénix (tak si říká-
me), lze dřinu a  útrapy sdílet s  ra-
dostí, úsměvem a  dobrým jídlem. 

Od úsvitu do soumraku strávili jsme 
prací pod Javorovcem několik kou-
zelných zimních dnů. V  létě pak 
bylo potřeba vyčištěné plochy poko-
sit a  pohrabat, abychom naši práci 
zúročili. Když jsem pak přišel počí-
tat stavy vzácných květin, výsledky 
mě mile překvapily. Již po prvním 
roce jich citelně přibylo. Budeme-li 
s  údržbou pokračovat dál, můžeme 
se těšit příjemnými rozkvetlými vy-
hlídkami. A vlastně nejenom my, ale 

i kterákoliv generace po nás. A svým 
způsobem i všechny generace před-
chozí, protože výsledky jejich práce 
v krajině jsme v podobě krásné pří-
rody dostali za dědictví. Budiž jim 
naše dílo vděčným poděkováním. 
Co naplat, že jsme všichni ze soused-
ních Hradčovic, příroda přece katas-
trální hranice nezná.

A co my Mistřičané a Javorovča-
né, přidáme se příště… ?

Žádáme občany, aby v zimním období od 1. 12. do 
31. 3.  neparkovali svá vozidla na místních komunika-
cích z  důvodu jejich údržby. Tato zaparkovaná vozi-
dla komplikují údržbu komunikací a v krajním přípa-
dě můžou být důvodem neprovedení odklizení sněhu 
v daném úseku.

Děkujeme
Obecní úřad Mistřice

Oznámení
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Ze života obce
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Pověst o rozmarné Terezce
Nedaleko Uherského Hradiště 

stával nad dědinou Mistřice hrá-
dek, v  němž žil pan Ješek Kužel 
z  Mistřic se svou manželkou paní 
Kateřinou a  dcerou Terezkou. Tu 
však v mládí tak rozmazlili, že s ní 
později nebylo k vydržení.

U nedaleké vsi Jarošov stál také 
hrádek. Z Mistřic do jarošovského 
hrádku nebylo daleko. Oba páni se 
už dávno znali a  dobře spolu vy-
cházeli. Jarošovští chodili do Mis-
třic a z mistřického hrádku zase do 
Jarošova. Když Terezka vyrůstala, 
domluvil se mistřický pán s  pá-
nem z Jarošova a nechal spojit oba 
hrádky dlouhou dřevěnou pavlačí, 

aby za nepohody nemuseli chodit 
v dešti, blátě nebo sněhu.

Jednou byl v Jarošově na hrádku 
ples a Terezka si usmyslila, že chce 
mít na ten ples střevíčky z chlebové 
kůrky, takové že nikdo mít nebude. 
Marné bylo vymlouvání, Terezka 
stála na svém. Švec musel střevíčky 
zhotovit a Terezka s paní Kateřinou 
se krytým mostem ubíraly do jaro-
šovského hrádku.

Když byly uprostřed, mostek se 
pojednou pod Terezkou prolomil 
a  Terezka padala dolů. Matka se 
dala do křiku, ale nic nepomohlo. 
Jakmile Terezka dopadla na zem, 
země se pod ní otevřela, Terezka 

zmizela a již ji nikdo nespatřil.
Lidé si v  dědině vyprávěli, že 

si Terezku odnesl čert do pekla, 
protože měla střevíčky z  chlebové 
kůrky. A  že každá matka tak do-
padne, jako paní Kateřina z Mistřic 
dopadla, když neumí svou dceru 
k dobrému vychovat. Tak byla po-
trestána za zpupnost a  nevážnost 
k Božímu daru.

Ještě teď prý paní kolem Mistřic 
obchází a pláče pro rozmarnou Te-
rezku, ale marné jsou její slzy, dce-
ru si už nevypláče.

Bitva dvou švagrů
V  druhé polovině 15. století je 

jihovýchodní Morava sužována čes-
ko – uherskou válkou mezi Jiříkem 
z Poděbrad a jeho zetěm uherským 
králem Matyášem Korvínem. Opo-
rou českého krále se stalo Hradiště 
(dnes Uherské Hradiště), které chtěl 
Matyáš dobýt. Roku 1469 vytáhl Ma-
tyáš se svým vojskem proti Hradišti. 
Obsadil Strážnici a  Veselí, zmocnil 
se také hradů Buchlova a Brumova, 
město Hradiště obléhal, avšak nedo-
byl. Matyáš se tedy rozhodl město 
vyhladovět a  za tím účelem nechal 
Moravu kolem města přehradit ře-
tězy, aby obležení nemohli být zá-
sobováni. Útoky Uhrů na hradby 
prý trvaly devět dnů a desátého dne 
došlo k hlavnímu útoku, který trval 
od jedné hodiny v noci až do poled-
ne. Ani tentokrát se vojskům uher-
ského krále nepodařilo překonat 
hradby a obránce města. Kronikář-
ské zprávy, které jsou však historiky 

považované za přehnané, uvádějí tři 
tisíce mrtvých Uhrů a  stejný počet 
Slezanů. Matyáš s nezdarem odtáhl 
k Brodu, kde rozbalil svůj stan.

Na pomoc obleženému městu 
přitáhl se svými vojsky koncem říj-
na 1469 syn Jiříka z Poděbrad kníže 
Jindřich z  Minsterberka. Ale jeho 
švagr Matyáš se také pohnul k měs-
tu, aby zabránil jeho vysvobození. 
Jindřich vyslal k Hradišti na výzvě-
dy jízdní oddíl šesti set rejtarů, který 
měl zjistit situaci. Matyášovi voje-
vůdci špatně odhadli situaci; neuvě-
domili si, že hlavní část Jindřichovy 
armády je až v druhém sledu a do-
mnívali se, že s  tak malou silou se 
na ně Češi neodváží udeřit. Vojsko 
zůstalo klidně ležet a vzpamatovalo 
se až ve chvíli, kdy české voje seši-
kovány k boji táhly od Bílovic proti 
nepříteli. Stalo se tak dne 2. listopa-
du 1469 v  blízkosti Hrubého boru, 
památného stromu stojícího na 

hranici katastru obce Bílovice. Poté 
co pan Ulrich Kounic se 600 jezdci 
zjistil, kde se nepřítel přesně nachá-
zí, Jindřichova vojska se sešikovala 
a zaútočila na Matyáše v jeho ležení. 
Vůdce moravského oddílu Leopold 
Krajíř udeřil na pěšáky krále Matyá-
še a oddíly z Čech na jeho jezdectvo. 
Po krátké, ale urputné bitvě se Uhři 
dali na útěk směrem k  Uherskému 
Brodu.

Odkaz na porážku uherského 
krále Matyáše v  této bitvě je obec-
ně nejrozšířenějším výkladem jízdy 
králů ve Vlčnově. A na památku té 
události se jezdí jízda králů.

Na místo vítězství českých a mo-
ravských vojsk dnes upozorňuje kříž 
na kopci mezi Bílovicemi a Mistři-
cemi   (Bilavčíkův kříž) , do jehož 
paty byla v roce pětistého výročí bi-
tvy vložena pamětní deska.
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V sobotu 8. ledna 2022 
se uskuteční v naší obci Tříkrálová sbírka.

Svátek Tří králů je vyvrcholením  
a  ukončením vánoc. V  minulosti 
chodily chudé děti převlečené za Tři 
krále a  přinášely požehnání, které 
zapsaly na rám vstupních dveří ve 
formě písmen K+M+B, za což byli 
obdarováni. A  tuto tradici obnovila 
v roce 2000 Charita Česká republika 
ve formě Tříkrálové sbírky, která se 
záhy stala největší sbírkou v  České 
republice.

Dnes opět přicházejí malí i  vel-
cí koledníci do našich domácností, 
křídou označují naše obydlí a přináší 
poselství radosti, naděje a pokoje pro 
celý rok. V roce 2022 k nám přijdou 
v období 1. -16. ledna, přičemž kon-

krétní termíny si města a obce naše-
ho regionu stanoví samy. Požehnání 
Tří králů mělo v minulosti ochraňo-
vat stavení i ty, kteří v něm přebývali 
a v nelehkém období, které v posled-
ních letech zažíváme z důvodu pan-
demie, možná ještě více rezonuje to, 
že znamení na dveřích vymezovala 
také prostor pravdy a  spravedlnosti 
uprostřed ne vždy přívětivého světa. 
Proto děkujeme vám všem, že svým 
darem přinesete trochu té „sociální 
spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebu-
jí přece jen více než my. A doufáme, 
že výtěžek z  koledování bude u  nás 
na Slovácku opět jeden z nejvyšších 
v celé republice.

„Projekty, které chceme podpořit 
ze sbírky v  roce 2022, jsou Domácí 
hospic Antonínek, Přímá pomoc ob-
čanům Uherskohradišťska, Obnova 
vozového parku pro terénní služby 
a samozřejmě jsme schopni reagovat 
na jakoukoliv další potřebu, která 
se vyskytne“, uvedl Dalibor Jirásek, 
projektový manažer Charity Uher-
ské Hradiště. A  Marcela Kokoliová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky, do-
dává: „Hlavně věříme, že po roční 
odmlce, kdy jsme z důvodu Covidu 
mohli koledovat pouze virtuálně, 
případně u  obchodních center, Vás 
opravdu všechny navštívíme osob-
ně.“

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční 

přestávce opět kontaktní


