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Úvodní slovo starosty 

Co se nám podařilo zahájit či zrealizovat 
v roce 2022

Vážení spoluobčané,
další rok je téměř za námi a my se 

za uplynulým rokem ohlížíme a hod-
notíme. Bohužel ne všem se uplynu-
lý rok vydařil podle představ. Kvůli 
současné situaci se musí mnoho ro-
din potýkat s existenčními problémy. 
Držme si proto palce, aby následující 
rok byl pro nás všechny příznivější.

Jsem rád, že v  Mistřicích to stále 

žije. Důkazem toho jsou aktivity jed-
notlivých spolků a organizací v obci. 
Za jejich neustálou práci a snahu jim 
patří velký dík. Za odvedenou práci 
děkuji také minulému zastupitelstvu 
obce a  všem pracovníkům obecního 
úřadu. Doufám, že i v novém složení 
zastupitelstva se nám bude vše dařit. 
Též děkuji všem voličům za projeve-
nou důvěru.

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás nyní sezná-

mil s akcemi, které jsme tento rok zre-
alizovali, a které plánujeme zrealizo-
vat v dalším období.

Rok 2022 byl extrémní především 
nárůstem infl ace, způsobené nekon-
trolovatelným růstem cen energií 
a válkou na Ukrajině. Tato skutečnost 
má vliv i na navýšení nákladů v obec-
ním rozpočtu, a to především v oblas-
ti energií a stavebních prací.

V návaznosti na revitalizaci spor-
tovního areálu TJ Sokol Mistřice jsme 
v  jarních měsících roku 2022 vybu-
dovali novou zpevněnou parkovací 
plochu pro návštěvníky. Zároveň byla 
provedena obnova zpevněných ploch 
včetně obnovy lapače dešťové vody. 
Byl osazen nový rozvaděč el. energie 
v  návaznosti na připravovanou re-
konstrukci zázemí sportovců.  Celko-
vé vynaložené náklady se pohybovaly 
v částce cca 550 000,- Kč. 

I po neustále trvajících obstrukcích 
souvisejících s realizací nové komuni-
kace v lokalitě „Větřák“, jsme úspěšně 
získali stavební povolení a zahájili již 
tolik let očekávanou obnovu nevy-
hovující komunikace. Součástí akce 
byla nejen kontrola stávajícího vodo-
vodního řádu, ale i kontrola stávající 
kanalizace včetně kompletní výmě-
ny nekvalitně provedené kanalizace 

DN300 v délce 40 m (poblíž vodoje-
mu) a rekonstrukce stávajících šachet 
a  odvodnění komunikace. Z  důvodu 
nekvalitního podloží (již započítáno 
v  projektu) byla provedena sanace 
podloží s  navazující betonovou des-
kou. Zároveň jsme zrealizovali ko-
munikaci směřující k  novostavbám 
včetně obratiště a  provedli napojení 
křižovatky u č.p.230.  Byla provedena 
přeložka telefonního sloupu, zrealizo-
vána nová trasa pro komunikační ve-
dení - optické chráničky, kabely roz-
hlasu a veřejného osvětlení, založeny 
chráničky pod komunikací poblíž 
trafostanice pro budoucí el. kabely 
EGD. Celkové náklady akce činily cca 
7,6 mil Kč.

Souběžně jsme zahájili i  rekon-
strukci místní komunikace v  lokalitě 
„Kopce“ včetně obnovy chodníku, 
nového parkoviště a  odpočinkové 
plochy. Součástí projektu bylo vybu-
dování kanalizace pro odvod dešťové 
vody včetně dešťových lapačů, rekon-
strukce šachet splaškové kanalizace 
a  pokládka nového výtlačného po-
trubí a optických chrániček. Celkové 
náklady činily 1,4 mil Kč. 

V průběhu roku jsme započali s osa-
zováním mobiliáře v obci (lavičky, od-
padkové koše, vylepovací plochy atd). 

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu 
technickému stavu a  tím i  zvýšené 

hlučnosti stávajícího podélného deš-
ťového žlabu u č.p. 453 jsme provedly 
jeho demolici a  následné nahrazení 
standardním dešťovým lapačem včet-
ně provedení nového povrchu.

V  průběhu roku jsme směnou 
získali od fy AGRI-M pozemek ved-
le sběrného dvoru o výměře 935 m2, 
který bude sloužit spolku „Zahradká-
řů“.

Po trase od rybníků směrem 
k Amfíku do Popovic je nově zrestau-
rovaný kamenný kříž. Náklady na 
zrestaurování kříže činily 251 160,- 
Kč, z toho dotace ze ZK činila 75 300 
Kč, dotace z  MZe činila 175 812 Kč 
a spoluúčast obce byla ve výši 48Kč. 

MŠ 
Proběhlo výběrové řízení na re-

alizační fi rmu pro fotovoltaickou 
elektrárnu (FVE) s výkonem 19,8kW 
a  bateriovým uložištěm 25,6 kW. 
Společnost EGD nám bohužel ne-
umožnila přetoky do veřejné sítě. 
V  návaznosti na probíhající změny 
v dotačních titulech jsme byli nuceni 
realizaci FVE pozdržet tak, abychom 
mohli čerpat výhodnější dotaci. Jak-
mile nám to podmínky dotačního ti-
tulu dovolí, zrealizujeme novou FVE 
elektrárnu na střeše MŠ, která uspoří 
cca 80 % celkových nákladů na elek-
třinu MŠ.

Do následujících dnů Vám, váže-
ní spoluobčané, přeji klidný zbytek 
adventu, radostné prožití vánočních 
svátků a  mnoho příjemných chvil 
v  kruhu rodiny a  přátel. Do nového 
roku 2023 Vám přeji hodně zdraví, 
lásky, spokojenosti a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

  Starosta obce Vlastimil Jánoš
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A co plánujeme v roce 2023?

ZŠ 
V  rámci energetických úspor 

proběhla výměna nevyhovujících 
dřevěných dveří do zadního traktu 
budovy za dveře plastové s tepelnou 
vložkou. Dále bylo prosklenou stě-
nou s  dveřmi odděleno zádveří od 
chodby. Vynaložené náklady činily 
145 928,- Kč.

OÚ Mistřice 
V  rámci nevyhovující regulace 

teploty v  jednotlivých prostorách 
obecního úřadu a  v  rámci provádě-
ných úsporných opatření, proběhla 
výměna stávajících ventilů na top-
ných tělesech za termostatické ven-
tily. Rovněž proběhla i  výměna části 
osvětlení za úspornou LED variantu.

Byl zakoupen nový stroj pro údrž-
bu zeleně v obci – typ Rider R316sX 
čtyřkolka výrobce HUSQVARNA 
částku 230 700,- Kč.

Po zdlouhavém problematickém 
procesu se v  letošním roce podařilo 
dokončit Změny č. 1 územního plánu 
Mistřice.

Především bychom chtěli v lokali-
tě „Větřák“ (od č.p. 251 po č.p.230) 
vybudovat novou jednotnou kanali-
zaci DN400. Dále ve spolupráci s fy. 
EGD odstranit stávající nadzemní 
elektrické vedení a nahradit jej pod-
zemní variantou. Souběžně by bylo 
provedeno vybudování nového ve-
řejného osvětlení, rozhlasu a  také 
položení chrániček optických kabe-
lů. Následně by byla v  místě vybu-
dována nová komunikace navazující 
na již zrealizované úseky. Předpoklá-
daná investice je cca 5-6 mil Kč. Na 
tuto investici budou vypracovány žá-
dosti na spolufi nancování z  progra-
mů jednotlivých ministerstev (před-
poklad dotace cca 50-70 % celkových 
nákladů).

V  roce 2023 zrealizujeme také 
již tolik let slibovanou rekonstruk-
ci schodiště u  hospody, schodiště 
u kaple a schodiště na tanečním vý-
letišti. Současně zpracováváme pro-
jekt na rekonstrukci uličky poblíž 
obchodu a  parkovací plochy včetně 
zeleně v lokalitě „Štěpy“.

Začátkem roku provedeme vý-
běrové řízení na nový dopravní au-
tomobil pro SDH Mistřice. Původně 
předpokládaná cena 1 mil. Kč bude 
vzhledem k vývoji na trhu navýšena 
na 1,2mil Kč.  Již máme potvrzenou 
fi nanční spoluúčast Ministerstva 
vnitra (450 000,- Kč) a  Zlínského 
kraje (300 000,- Kč).

Další investiční akcí, kterou chce-
me zrealizovat, je vybudování par-
kovišť s  propustnou plochou pro 
dešťovou vodu v  lokalitě „Žlébek“ 

s  celkovými náklady cca 1,3mil Kč 
a  v  lokalitě „Zatáčky“ s  celkovými 
náklady cca 3,1mil Kč. U těchto akcí 
předpokládáme spolufi nancování 
z  MŽP v  částce cca 25 % celkových 
nákladů. Na obou parkovištích chce-
me provést také přípravu místa pro 
budoucí montáž nabíjecích stanic 
pro elektromobily.

V případě, že nám bude přiděle-
na dotace na výstavbu komunikace 
v  lokalitě „Větřák“, zahájíme rovněž 
jeden z  následujících projektů. A  to 
rekonstrukci komunikace v ulici „Na 
nádraží“ včetně kanalizace, nového 
veřejného osvětlení, položení chrá-
niček optických kabelů od č.p. 341 
po č.p. 285.  Předpokládaná částka 
cca 2,5 mil Kč. Druhým projektem, 
který by v  případě přidělení dotace 
bylo možné zrealizovat je vybudová-
ní kanalizace DN300 ve středu obce 
v  uličce mezi č.p.71 a  č.p.74 (cca 
160m) včetně přípravy podklad-
ních vrstev pro budoucí komuni-
kaci (možnost získání dotace ze ZK 
i  MZe v  částce cca 50 % celkových 
nákladů).

V roce 2022 jsme dokončili pro-
váděcí dokumentaci k  projektu 
„Splašková kanalizace s  přečerpá-
váním odpadních vod do kanali-
začního systému Mistřice“. Na tuto 
dokumentaci nám přispěl Zlínský 
kraj částkou 376 000,- Kč (schvá-
lená smlouva z  roku 2020 v  rámci 
projektu Vodohospodářská infra-
struktura). Rovněž dokončujeme 
dokumentaci k  projektu „Doplnění 
kanalizace a vodovodu v Mistřicích“.  

Předpokládané fi nanční náklady na 
kanalizaci v Javorovci činí cca 60 mil 
Kč, v  Mistřicích 23 mil Kč.  V  prů-
běhu roku budeme žádat o  dotaci 
(předpoklad dotace cca 60-70 %) 
a  počátek realizace předpokládáme 
v roce 2024. Společně s realizací ka-
nalizace v  Javorovci plánujeme ob-
novení místních komunikací, a pro-
to již v roce 2023 zadáme zpracování 
projektové dokumentace na obnovu 
místních komunikací v  Javorovci. 
V Mistřicích se obnova komunikací 
týká zejména lokality „Za humny, 
Kopce, Štěpy“ a  lokality poblíž č.p. 
295.     

V  jarních měsících zahájíme vý-
stavbu sloupů veřejného osvětlení 
a rozhlasu v lokalitě “Větřák“ a v Ja-
vorovci v  lokalitě „Obora“. Získali 
jsme dotaci na nový mobiliář a  na 
modernizaci 4 ks stávajících el. roz-
vaděčů veřejného osvětlení ve výši 
200 000,- Kč ze SZIF (celkové ná-
klady cca 350 000,- Kč). Za účelem 
zvýšení bezpečnosti v obci zahájíme, 
po schválení příslušné dokumentace, 
osazování nových dopravních zna-
ček a retardérů na místních komuni-
kacích.    

Dále máme zpracovanou PD pro 
výstavbu „Dostupného - sociálního 
bydlení“ v lokalitě „Drahy“, kde uva-
žujeme s  výstavbou až 4 bytových 
jednotek (3x 1+KK a 1x 2+kk). Cel-
ková hodnota projektu se pohybuje 
okolo 13 mil Kč včetně DPH, z toho 
dotace by mohla činit cca 7 mil Kč 
včetně DPH.  Podání žádosti pro-
běhne v první polovině roku 2023.  
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Dokončujeme také projektovou 
dokumentací pro akci „Revitalizace 
návsi Mistřice“. Podání žádosti na 
IROP by mělo proběhnou v  první 
polovině roku 2023. Předpokládaná 
výše dotace je 80-85 % z uznatelných 
nákladů. Tento projekt komplex-
ně řeší dobudování návsi s  vodní 
plochou, prvkem kamenné brány, 
kamenných zpevněných ploch, ma-
ketou „Zelí“, pítka, internetového 
připojení včetně dobíjení mobilů, 
nových autobusových zastávek, ka-
merového systému, osvětlení, ob-
jektu WC a v neposlední řadě i do-
končení výsadby zeleně. Napájení 
vodní plochy bude zajištěno dešťo-
vou vodou ze střech MŠ, OÚ a  vý-
letiště (využití dotačního programu 
Dešťovka). Dále pak bude zajištěna 
energetická provázanost návsi s FVE 
na budově MŠ (napájení osvětlení, 
čerpadel atd). 

Jsme před dokončením projekto-
vé dokumentace na výstavbu nové-
ho chodníku v  lokalitě „Vývoz“ od 
č.p.130 až po křižovatku „U mlékár-
ny“. Součástí projektu je opěrná zíd-
ka, dešťová kanalizace, rekonstrukce 
splaškové dešťové kanalizace v  okolí 
č.p. 295. Do projektu zapracováváme 
i rozšíření komunikace u kapličky po-
blíž ZŠ a rovněž vybudování nového 
chodníku v  lokalitě starých zatáček 
u č.p. 32. Podání žádosti o fi nancová-
ní bude provedeno v  první polovině 

roku 2023 ze SFDI (výše dotace 80-85 
% z uznatelných nákladů).

Byla vyhotovena PD „Rekon-
strukce místní komunikace Žlébek 
– III. etapa“ od č.p. 274 po č.p. 146 
včetně části odbočky po č.p. 52. Cena 
dle rozpočtu projektanta je 7 mil Kč 
včetně DPH. 

Abychom do budoucna snížili 
spotřebu el energie v obci a následně 
mohli využít dotačních titulů, byla 
koncem měsíce listopadu podána žá-
dost u Ministerstva místního rozvoje 
na projekt „Zpracování místní ener-
getické koncepce obce Mistřice“. Vý-
sledkem koncepce bude optimální ře-
šení v podobě Energetického akčního 
plánu, který slouží pro rozhodování 
na úrovni místní samosprávy a k rea-
lizacím v něm defi novaných opatření. 
Předpokládaná výše nákladů cca 450 
000,- Kč (z toho dotace 90 %). 

V  současnosti probíhají jedná-
ní za účelem získání nemovitosti 
č.p.126 v  lokalitě „Štěpy“. Do bu-
doucna bychom tuto nemovitost 
chtěli přebudovat na dvě bytové 
jednotky. Rovněž probíhají jednání 
o odkupu pozemku u č.p.131 (poblíž 
kapličky u  ZŠ) za účelem rozšíření 
komunikace a chodníku pro zvýšení 
bezpečnosti. 

Javorovec 
V roce 2023 plánujeme vypraco-

vání projektu na revitalizaci návsi. 

V první polovině roku proběhne 
společně s EGD pokládka nového el. 
zemního vedení, a to od stávající tra-
fostanice na točně až po č.p. 308. Tato 
akce souvisí s plánovanou výstavbou 
kanalizace a objektu čerpací stanice. 
Souběžně proběhne demontáž části 
nadzemního vedení, pokládka veřej-
ného osvětlení, rozhlasu a chrániček 
optických kabelů. 

Bude dokončena odpočinková 
plocha včetně rozšíření křižovatky 
u č.p. 361 v lokalitě „Obora“.

V  dubnu tohoto roku byla naše 
obec nominována do soutěže „Li-
dová stavba Zlínského kraje pro rok 
2022“ s  projektem „Rekonstrukce 
kaple Sv. Panny Marie v Mistřicích – 
Javorovci“

Jako zástupce obce jsem se zú-
častnil i  slavnostního předávání 
ocenění za sběr elektrozařízení pro 
města a  obce Zlínského kraje „SBÍ-
RÁME NEJLÉPE 2022“, které se ko-
nalo 8. prosince ve Vizovicích.  Naše 
obec získala 1. místo v kategorii ma-
lých obcí do 2000 obyvatel.  Součástí 
ocenění byl i motivační příspěvek ve 
výši 20 000 Kč. Za příkladné třídění 
a sběr odpadu děkuji všem občanům 
obce.

Závěrem vás chci ujistit, že obec 
Mistřice nemá v současnosti žádnou 
půjčku či nezaplacený závazek po 
době splatnosti.

   Starosta obce Vlastimil Jánoš
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Sociální bydlení
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Vítání občánků

Evidence obyvatel 
Narození: 
Mereďová Linda
Malinová Rozálie
Bartošek Vilém
Řezáč Artur
Doležalová Laura
Böhm Samuel
Doleček Štěpán
Karlíková Natálie
Máčala Jiří
Kadlčíková Zuzana
Hluštíková Sára
Šmotková Magdaléna

Úmrtí: 
Bilavčíková Božena
Luběna Alois
Šuranský František
Šula Stanislav
Koumar René
Rudinská Anna
Slezák Jaroslav
Kolek Ladislav
Luběnová Libuše

Přihlášeno: 19
Odhlášeno: 18

Stav obyvatel k  1. 11. 2022 – 1 205
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Setkání padesátníků 1972

Beseda s důchodci
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Hody
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Stavění máje
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Slavnosti vína
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O mistřické knihovně
Mistřická knihovna je důležitou 

kulturní, vzdělávací a  společenskou 
institucí obce. Pořádá řadu akcí pro 
seniory, pro rodiče s  malými dětmi, 
výukové programy a  zábavné akce 
pro děti ZŠ a MŠ, aktualizuje a zpří-
stupňuje knihovní fond pro všechny 
kategorie čtenářů, poskytuje i  další 
klíčové služby např. tisk, kopírová-
ní a  skenování dokumentů, přístup 
k internetu na PC +WIFI. Dle rozbo-
ru statistik a  splňováním standardů 
knihoven se Mistřická knihovna řadí 
mezi nejlepší obecní knihovny celého 
regionu. 

Co nového se však událo během 
roku 2022? Především šlo o 2 zásad-
ní změny. První velkou změnu uvá-
dím hned v  úvodu tohoto článku, 
o  druhé změně napíšu v  závěru. Na 
přelomu roku 2021/2022 přešla Mis-
třická knihovna na nový knihovnický 
systém TRITIUS. Práce v novém sys-
tému byla zpočátku náročná, ale uká-
zala se být velice přínosná. TRITIUS 
je propracovanější, tvárnější a hlavně 
splňuje kritéria knihoven budoucnos-splňuje kritéria knihoven budoucnos

ti. Knihovníci se tak seznámili s no-
vým výpůjčním protokolem a čtenáři 
se naučili pracovat v  novém čtenář-
ském online katalogu. Knihovnický 
systém TRITIUS je fi nancován Obec-
ním úřadem Mistřice, který rovněž 
poskytuje fi nance na nákup nových 
knih a deskových her. 

Kromě klasického půjčování lite-
ratury organizuje knihovna i  pravi-
delná setkání pro seniory a pro rodiče 
s  malými dětmi. Pro ně jsme v  roce 
2022 uspořádali celou řadu akcí. Pro 
seniory to byly v  první řadě večery 
s promítáním fi lmů. Dále jsme se po-
tkávali v  knihovně i  dopoledne, kdy 
jsme seniory učili ovládat dotekové 
telefony. Jedním z průkopníků těchto 
individuálních školení byl pan Mi-
roslav Špaček. On poskytl podnět na 
novou službu knihovny, která vzdělá-
vá seniory v oblasti používání mobil-
ních telefonů. 

Rodičům s  malými dětmi byla 
v knihovně určena čtvrteční dopoled-
ne, kdy jsme si s dětmi zahráli pohád-
ku, zacvičili si, zahráli hry a  společ-

ně i  s  rodiči tvořili. Jednou krásnou, 
ale neobvyklou akcí v  knihovně byl 
karneval. Že se dá udělat karneval 
v knihovně? Ano, dá, a jaký!

Pro děti ZŠ a  MŠ knihovna už 
tradičně pořádala odpolední Tvoření 
s pohádkou. Nejdříve se četlo a pak se 
na dané téma tvořilo. Z  větších akcí 
připomeneme Tvoření k MDŽ a Ve-
likonoční tvoření. A uspořádali jsme 
i Tvoření ke Dni otců. Velké díky patří 
i panu Jakubovi Puškášovi, se kterým 
jsme pro děti podnikli Deskové hry. 

Výborná byla spolupráce i  se ZŠ 
a  MŠ Mistřice. Děti všech ročníků 
pravidelně docházely na knihovnic-
ké besedy a  navíc, žáci 1.-3. ročníku 
se zúčastnili projektu Škola naruby 
- projektu na podporu čtení. Celý 
loňský školní rok děti četly a  pečli-
vě vyplňovaly své čtenářské deníčky 
a plnily úkoly související s literaturou, 
čtenářskou fantazií a  knihovnickou 
prací. A za svou čtenářskou píli byly 
v červnu patřičně odměněny. Projekt 
Škola naruby a odměny pro děti a je-
jich rodiče byly fi nancovány Obecním 
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úřadem Mistřice. Za jeho podporu 
moc děkujeme. 

Z  dalších krásných akcí pro děti 
ještě neopomenu zmínit Noc s Ander-
senem (pátek 1. dubna 2022). Kvůli 
covidu se ji pár let nepodařilo usku-
tečnit, ale letos se náramně vydaři-
la. Večeru stráveného v  knihovně se 
zábavnými hrami, úkoly a  čtením se 
účastnilo 12 dětí. Nechyběla i  stezka 
za pokladem a parádní občerstvení!

V březnu se již tradičně volí Nej-
lepší čtenář knihovny. I my jsme našli 
a zvolili nejlepšího čtenáře, který si za 
rok 2021 půjčil nejvíce knih. Čtená-
řem roku 2021 se stala slečna Tereza 
Lapčíková. Cenu a  diplom přišel do 
knihovny předat pan místostarosta 
Petr Blažek. 

A  nyní, blížím se k  závěru své-
ho článku, bych ráda upozornila 
na druhou větší změnu v  Mistřické 
knihovně, která se v roce 2022 udála. 
Mistřická knihovna má od září no-
vou paní knihovnici, kterou je paní 
Mgr. Alžběta Sládek Široká. Mne po-
volaly pracovní povinnosti zpět do 
uherskohradišťské knihovny a  já se 
s Mistřickou knihovnou rozloučila. 

Přeji nové knihovnici mnoho zda-
ru v knihovnickém oboru a Mistřické 
knihovně přeji, aby i nadále byla mís-
tem, kde se dá příjemně strávit volný 

čas. A Mistřickou knihovnu záměrně 
píši s  velkým písmenem na začátku, 
byť to není její správný název, ale je 
velká – svou činností, svým krásným 
knihovním fondem, svými služba-
mi a  svými čtenáři. Jen ta knihovna 
je živá, je-li plná čtenářů…. A  vám, 
čtenářům knihovny, či čtenářům Mi-
střických novin přeji krásné a poklid-
né vánoční svátky a šťastný nový rok. 

Bc. Ludmila Miloševská, DiS.

Milí čtenáři, je mi velkou ctí, že 
jsem mohla po Lídě Miloševské pře-
vzít knihovnu v  Mistřicích. Lídinou 
zásluhou je z ní živé místo plné knih 
pro všechny věkové kategorie a  mě 
velmi těší, když mohu doprovázet vás, 
kteří přicházíte putovat po nespočet-
ných knižních světech. 

Pár slov o mně - do Mistřic jsem 
se přestěhovala teprve loni, za svým 
mužem a  jeho rodinou. Nejsem po-
voláním knihovnice, pouze knih-mi-
lovnice. Doma jsme vždy mívali obří 
knihovnu a  můj tatínek, evangelický 
farář, ve všech svých dětech zažehl 
velkou lásku ke knihám a  čtení. Je-
likož mám malého synka a  zároveň 
pracuji, můžu bohužel nabídnout 
pouze omezenou otvírací dobu, která 
je v tuto chvíli 2x týdně (po, st 17-19).

Ráda bych do budoucna organizo-

vala v knihovně pro zájemce cestova-
telské přednášky s promítáním. Proto 
bych chtěla vyzvat i vás, kteří cestuje-
te, fotíte a  nebojíte se o  tom mluvit, 
abyste se mi ozvali na email a  spo-
lečně něco můžeme uspořádat. První 
přednášku plánuji na leden, brzy se 
dozvíte více. 

S pozdravem, 
Mgr. Alžběta Sládek Široká 

 
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
Pondělí 17-19
Středa 17-19
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Mateřská škola
Dobře nastavená dlouhodobá koncepce mateřské školy

Představa letní prázdninové dovo-
lené? Chata, horské túry, nebo písek 
a moře? Každý z nás si pravděpodob-
ně vybaví něco jiného. Různá místa, 
stejný pocit, který různé představy 
spojuje. Pocit volnosti a pohody. Přes-
ně o tom to je. Dovolenou netvoří de-
stinace, ale emoce. A přesně tak tomu 
je i u nás ve školce. Již při zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání zdůrazňu-
ji rodičům, že dobrou školku netvo-
ří jen materiální vybavení v  podobě 
moderního nábytku a  didaktických 
pomůcek, ale pochopení a  vzájemná 
vstřícnost, dobrá komunikace mezi 
pedagogem a  dítětem, pedagogem 
a rodičem, ale také pohodové emoční 
prostředí mateřské školy, které vytváří 
celý kolektiv pedagogických a  nepe-
dagogických zaměstnanců.

Bez vyvážené tolerance a vyžado-
vané kázně bychom však pohody ne-
dosáhli.

Kladně hodnotila naši organiza-
ci i  ČŠI v  červnu 2022. Předmětem 
inspekční činnosti bylo hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdě-
lávání poskytovaného mateřskou ško-
lou za období od poslední inspekční 
činnosti v roce 2016.   

Předkládám pouze minimalizova-
ný výtah z  citace rozsáhlé inspekční 
zprávy:

Hodnocení podmínek vzdělává-
ní: Škola má kvalitně vypracovanou 
koncepci a  strategii svého rozvoje, 
která vychází z dobře provedené ana-
lýzy její předchozí činnosti. Koncepce 
je promyšlená, srozumitelná s  reálně 
vymezenými cíli. Účelně stanovené 
priority zaměřené na zkvalitňování vý-
chovně vzdělávacího procesu, zlepšení 
materiálně technických podmínek 
a  na prohlubování spolupráce školy 
s partnery se dařilo postupně úspěšně 
naplňovat. Přehledně nastavená orga-
nizační struktura, jasně delegované 
kompetence spolu s fungujícím vnitř-
ním i vnějším informačním systémem 
podporovaly efektivitu řízení školy 

a  přispívaly k  jejímu bezproblémové-
mu chodu. Vzdělávání bylo zabezpe-
čeno účelně složeným pedagogickým 
sborem. Pro začínající pedagogy byl 
vytvořen funkční systém jejich začle-
nění, který byl v praxi průběžně napl-
ňován. Škola byla aktivně zapojená do 
kulturního života obce a systematicky 
podporovala spolupráci se zákonnými 
zástupci dětí. Dlouhodobě pokraču-
je cílená spolupráce s místní základní 
školou zaměřená na bezproblémový 
přechod dětí k základnímu vzdělávání. 
Přínosná byla spolupráce se zřizova-
telem v oblasti provozu, modernizace 
a  zlepšování materiálně technického 
vybavení. Účelným využitím fi nanč-
ních zdrojů byla zvýšena úroveň ma-
teriálních podmínek pro předškolní 
vzdělávání. Vhodné prostorové a ma-
teriální podmínky s průběžným dopl-
ňováním vybavení tříd didaktickými 
pomůckami, hračkami i  moderními 
informačními technologiemi umož-
ňují naplňování cílů stanovených ve 
školním vzdělávacím programu. Pro 
cílený rozvoj pohybových dovednos-
tí, environmentálního vzdělávání, 
polytechnické výchovy a  relaxaci dětí 
byly aktivně využívány vnitřní prosto-
ry školy i dobře vybavená a upravená 
školní zahrada. Preventivní mechani-
zmy mateřské školy byly funkční, za-
jišťovaly reálnou fyzickou bezpečnost. 
Bohatá každodenní nabídka čerstvého 
ovoce, zeleniny a  nutričně vyvážená 
strava zohledňuje zdravý vývoj dětí.

Hodnocení průběhu vzdělávání: 
Vzdělávání probíhalo podle kvalitně 
zpracovaného školního vzdělávacího 
programu. Průběh sledovaného vzdě-
lávání v  obou třídách se odvíjel od 
pestré vzdělávací nabídky v  třídních 
vzdělávacích programech, která pod-
porovala efektivní naplňování dílčích 
vzdělávacích cílů. Příkladný přístup 
pedagogických pracovníků ke kaž-
dému dítěti, vytváření rovných příle-
žitostí k  bezproblémovému zapojení 
dětí do kolektivu.

Hodnocení výsledků vzdělávání: 
Výsledky předškolního vzdělávání 
a  naplňování dosažených cílů byly 
v  obou třídách průběžně vyhodno-
covány. Škola cíleně sledovala rozvoj 
osobnosti dětí, systematicky zazna-
menávala jejich individuální pokroky 
ve vzdělávání. Skupinové výsledky 
vzdělávání byly účinně vyhodnoco-
vány v  třídních vzdělávacích progra-
mech se stanovením konkrétních 
doporučení pedagogických záměrů. 
Výsledky vzdělávání dětí byly velmi 
dobré. Nastavená úroveň vzdělávání 
většinou zohledňovala věkové po-
třeby dětí předškolního věku. Dosa-
žené výsledky vzdělání dětí svědčí 
o  postupném osvojování klíčových 
kompetencí i základů funkčních gra-
motností důležitých pro jejich další 
rozvoj. Při řešení problematiky od-
kladu povinné školní docházky škola 
kvalitně koordinovala svoji činnost se 
školským poradenským zařízením, 
pravidelně přijímala a  vyhodnoco-
vala účinnost nastavených opatření 
vedoucí ke zlepšování úrovně před-
školního vzdělávání. Systematicky 
a  účelně poskytovaná individuální 
logopedická péče s garancí školského 
poradenského zařízení se příznivě od-
rážela v dobrých vzdělávacích výsled-
cích dětí. Ve spolupráci školy s rodiči 
a následné odborné logopedické péči 
se dařilo většinu vad řeči u dětí před 
jejich nástupem do základní školy mi-
nimalizovat. Škola umožňovala všem 
dětem zapojení do školních akcí či 
nadstandardních aktivit rozvíjejících 
jejich talent a  nadání s  ohledem na 
jejich individuální možnosti a schop-
nosti. Dovednosti získané v kroužcích 
hudebně pohybovém a  výtvarném 
tvoření děti prezentovaly na místních 
i  krajských přehlídkách a  soutěžích 
a  také na pravidelných vystoupeních 
pro rodiče a veřejnost.

Hodnotící zpráva ČŠI nás motivu-
je a současně zavazuje pro další školní 
roky.  
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Mé poděkování patří celému ko-
lektivu zaměstnanců mateřské školy 
za příkladnou pracovní disciplínu. 

A tak letošní školní rok 2022/2023 
jsme rozjeli opět „na plný plyn,“ (po 
dvou letech bez opatření souvisejí-
cích s COVIDEM-19) v plné kapacitě 
50-ti dětí a bez personálních změn. 

Kromě vzdělávací činnosti máme 
prožité tradiční podzimní akce ve 
spolupráci s rodiči (Drakiáda, Hledá-
ní pokladu skřítka Podzimníčka, Dý-

ňování….). Sotva opadaly poslední 
listy ze stromů, začali jsem s příprava-
mi na Vánoce. Těšíme se na vánoční 
dárky od sponzorů z řad rodičů a fi r-
my SVS-CORRECT, spol. s r.o., pana 
M. Vyorálka. Za dárky velké poděko-
vání.

Budova mateřské školy a  školní 
zahrada se neobejde bez pravidel-
né údržby. Tímto děkuji současným 
i minulým zastupitelům, kteří vstříc-
ně a s pochopením vyslyší požadavky 

vedení mateřské školy k  nezbytným 
opravám, modernizaci a  projevují 
shodu při hlasování o  uvolnění fi -
nančních prostředků z rozpočtu obce. 

…..Vánoce by měly být především 
svátky klidu, míru , pokory a lásky. Ať 
tedy otevřeme svá srdce pro svou ro-
dinu, blízké, ale i pro cizí, kteří naše 
slyšení potřebují. Hodně zdraví a spl-
něných nadějí v roce 2023.

Marcela Fusková
ředitelka MŠ Mistřice

Na webových stránkách www.mistrice.cz máme informace o školních a mimoškolních akcích mateřské školy.

15.a 28. 3. 2022

Návštěva předškoláků v ZŠ Mistřice
Zápis dětí do základní školy je významnou událostí pro 

všechny předškolní děti, které od září poprvé zasednou 
do školních lavic. Období her tak vystřídá čas školních 
povinností. A  nejen to. Ocitnou se v  prostředí, na které 
nebyly doposud zvyklé. S  novým prostředím se mohli 
naši nejstarší předškoláci seznámit dvakrát díky pozvání 
od paní ředitelky Mgr. V. Hrdinové. Poprvé pod vedením 
p. uč. Mgr. Lucie Přikrylové a podruhé pod vedením paní 
učitelky Mgr. Marie Žákové si vyzkoušeli zasednout do 
školních lavic, plnit jednoduché školácké úkoly s prvňáč-
ky a prohlédnout si třídy. Vždy to bylo příjemně strávené 
dopoledne, za které velmi děkujeme.

16. 3. 2022

Vernisáž výtvarné soutěže 

„Můj knižní hrdina“  
pod tímto názvem vyhlásili SVČ Klubko Staré Město 

a Městská knihovna Staré Město výtvarnou soutěž. Paní 
učitelky inspirovaly děti povídáním a předčítáním pohádek 
a příběhů s dětským či zvířecím hrdinou a do výtvarné sou-
těže zaslaly výtvarná dílka nejstarších předškoláků: Adély 
Žmolové, Barbory Mácové, Emy Bilavčíkové, Adély Dvo-
řáčkové, Veroniky Huňkové, Markéty Hořínkové, Václava 
Dostálka a Jindřicha Puškáše.   Odborná porota hodnotila 
ze 177 doručených výtvarných děl a udělila první tři místa 
v 6 kategoriích: MŠ, 1.-2. třída ZŠ, 3.-5. třída ZŠ, 6.-9. tří-
da ZŠ, skupinová práce a ostatní (středoškoláci, dospělí).                                                                                                     
Vyhodnocení probíhalo anonymně – bez znalosti jména 
autora či školy. Máme velkou radost z umístění výtvarné 
práce Adélky Dvořáčkové - 2. místo v kategorii: Mateřská 
škola.Vítězná díla i ostatní neumístěná díla dětí byla vy-
stavena do 16. 5. 2022 v Městské knihovně Staré Město. 
Všem dětem děkujeme za reprezentaci MŠ Mistřice.

17. 3. 2022 

Vernisáž výtvarné soutěže 

„Malujeme s Uprkou“
Nadace Moravské Slovácko, která je zřizovatelem Ga-

lerie Joži Uprky, vyhlásila koncem roku 2021 u příležitos-
ti 160 let od narození Joži Uprky – Evropana slováckého 
venkova soutěž pro předškoláky a žáky 1. a 2. stupně zá-
kladních škol pod názvem „Malujeme s Uprkou.“  Podle 
stanovených propozic odevzdalo své práce 105 dětí. Sku-
pina hodnotitelů v čele s profesorem Milanem Knížákem 
vybrala devět nejzajímavějších obrázků podle třech kate-
gorií a  stanovila jejich pořadí. 17. března se uskutečnilo 
slavnostní zahájení výstavy všech odevzdaných obrázků. 
Výstavu uvedl středoškolský profesor Martin Dvořák ze 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. 
Ocenil organizátory i účastníky soutěže, vyzvedl význam 
předmětu výtvarné výchovy dětí a  práci učitelů mateř-
ských a  základních škol. Vernisáže se účastnilo více než 
70 dětí v doprovodu rodičů či učitelů. Těm nejlepším oce-
něným autorům byl předán diplom a ceny. K příjemné at-
mosféře zahájení výstavy přispělo vystoupení žáků ZUŠ 
Uherské Hradiště a kouzelníka Jiřího Hadaše.

Naši mateřskou školu reprezentovala díla Jindřicha 
Puškáše, Václava Dostálka, Barbory Mácové. Dílo Jindři-
cha Puškáše získalo 1.místo v  kategorii Předškolní děti. 
Jindřiškovi gratulujeme k velkému úspěchu a všem dětem 
děkujeme za reprezentaci mateřské školy. 

1. 6. 2022

Projektové dny mimo školu pod ná-

zvem „Za pohádkou na zámek“ a „Za 

tajemstvím v zámku a podzámčí“
Cílem projektového dne „Za pohádkou na zámek“ 

bylo vytvoření povědomí o historii kroměřížského zám-
ku, získat základní poznatky o dřívějším životě na zámku 

Dařilo se nám ve školním roce 2021/2022
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a podzámčí formou pohádky. Vnímat krásu historických 
zahrad. Cílem projektového dne „Za tajemstvím v zám-
ku a  podzámčí“bylo osvojování jednoduchých poznatků 
o památkách a získání kladného vztahu k dávné historii, 
kultuře a umění.

Financováno z  fondů EU a  státního rozpočtu ČR 
v rámci projektu Šablony III OP VVV pod zkráceným ná-
zvem: „Šablony III. MŠ Mistřice“ s registračním číslem CZ
.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022112. 

22. 6. 2022

Vítězové výtvarné soutěže požární 

ochrana očima dětí 2022 
V letošním ročníku se na okrese Uh. Hradiště do sou-

těže zapojilo celkem 901 dětí z  10 mateřských škol, 16 
základních škol a  7 sborů dobrovolných hasičů. Soutěž 
má tři části (výtvarnou, literární, zpracovanou s pomocí 
digitálních technologií) a probíhá v několika kategoriích. 
Výtvarná část soutěže zaujala i naše předškoláky 4-7- leté. 
Temperové barvičky, pastelky, barevné třpytky, štětce, 
...dobrý nápad a pak bylo z čeho vybírat. A kdo z našich 
předškoláků si vychutnal pocit slávy? Jindřišek Puškáš za 
1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole, ka-
tegorii M2 starších předškolních dětí, kterému se dostalo 
slavnostního přijetí na radnici v Uh. Hradišti. Blahopřeje-
me a děkujeme za reprezentaci naší školičky.

21. 6. 2022

Návštěva mistřické knihovny
Zapojení se do projektu na podporu rodinného a dět-

ského čtenářství „Škola naruby“ nám nabídla paní kni-
hovnice Bc. Ludmila Miloševská DiS. Po celý školní rok 
2021/2022 paní učitelky četly dětem pohádky před odpo-
ledním odpočinkem. Tuto aktivitu máme v naší mateřské 
škole nastavenou i mimo tento projekt. Zpětnou vazbou 
paní učitelce třídy Ježečků i  Medvídků byla známka od 
dětí za čtení a nakreslený obrázek ke čteným knihám ve 
čtenářském deníčku. Na konci školního roku pak pro-
běhlo deníčkové setkání s vyhodnocením celého projektu 
v mistřické knihovně a paní Miloševská nám přidala navíc 
bonus v podobě dramatizované pohádky.

Děkujeme jí nejen za smysluplně vyplněný čas, ale pře-
devším za vstřícnost po celou dobu působení v mistřické 
knihovně při konzultaci nabídky dětských knížek pro naše 
předškoláky. Na novém působišti přejeme hodně spokoje-
ných čtenářů. Ať jí tato práce přináší jenom radost. 
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Základní škola v roce 2022
Začátek roku dvacet dva nás ve ško-

le ještě mírně ovlivňovala protiepide-
mická opatření, testování a  karantény, 
ale s přicházejícím jarem jsme se vraceli 
k běžnému školnímu životu.

Žáci prvního až čtvrtého ročníku 
začali ve druhém pololetí opět s  kaž-
dotýdenní plaveckou výukou, ve škole 
jsme uspořádali recitační soutěž a  vy-
slali jsme zástupce do okresního kola. 
Spolupracovali jsme s paní knihovnicí 
L. Miloševskou, která žáky školy do-
kázala neskutečně motivovat a přilákat 
k četbě. Také jí patří velký dík za spo-
lupráci s  rodiči žáků školy v  projektu 
Škola naruby a za podporu čtení v ro-
dinách.

Na jaře jsme pozvali do školy před-
školáky a paní učitelku z Mateřské školy 
Mistřice, aby si mohli budoucí prvňáčci 
vyzkoušet, jak se ve škole pracuje a jak 
to ve škole vlastně chodí �. V  březnu 
se nám podařilo vyjet do Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín. V  průběhu 
koncertu si mohli žáci z řad obecenstva 
vyzkoušet s  dirigentem řídit orches-
tr a některým se velmi dařilo, takže je 
možné, že v  našich řadách máme bu-
doucí dirigenty.

Na co se všichni těší od začátku škol-
ního roku, je březnová Noc s  Ander-
senem. Ono ani tak nejde o pana An-
dersena, jako o to, že se ve škole večer 
hrají hry, plní se úkoly spojené s knihou 
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a pohádkami, jde se spát pozdě a spa-
cáky jsou plné odrobinek ze slaného 
a  sladkého pečiva. Následující ráno je 
bohatá snídaně, protože maminky na-
pečou a  po snídani přichází náročné 
balení – někdy je totiž opravdu těžké 
zjistit, co komu patří �.

K  posledním měsícům školního 
roku patří odpoledne pro mamin-
ky, focení tříd a  výlety. Tentokrát žáci 
v prvním až čtvrtém ročníku vyjeli do 
Permonia nedaleko Brna, páťáci absol-
vovali výlet vlakem do Prahy a  škol-
ní družina se vydala do Galaxie Zlín. 
V  červnu v  prvním oddělení školní 
družiny ukončili celoroční Putování 
s Machem a Šebestovou a druhé oddě-
lení uzavřelo hru Harry Pottter plnou 
kouzel a dobrodružství.

Jen co jsme se v  červnu rozloučili 
s páťáky, máme tu nový školní rok.   

Prázdniny totiž ubíhají mnohem 
rychleji než školní rok, což potvrdí de-
vět školáků z deseti �.

V září jsme přivítali čtrnáct nových 
žáků a  spolužáků. V  tomto školním 
roce do lavic zasedlo padesát čtyři žáků. 

Některé práce vybrané z  různých 
témat ve výuce jsou součástí příspěvku. 
Obrázky pochází z výtvarné dílny prv-
ní třídy, křížovku tvořili žáci páté třídy 
a prvního úspěšného luštitele čeká slad-
ká odměna od tvůrců.

V  současné době za sebou máme 
společný výukový program o  Kongu, 
projektová dopoledne na téma Sv. Mar-
tin, Den české státnosti, Den vzniku 
samostatného československého státu, 
Dýňování, připravujeme se na Vánoční 
tvoření, na Vánoční koledování a  těší-
me se na další společná potkávání. 

Děkujeme všem, kteří nás podporu-
jí, ať povzbuzujícím slovem, darováním 
školní potřeby  nebo přispěním fi nanč-
ního obnosu na zpestření školních akcí, 
velmi si toho vážíme.

Školní dění se snažíme ve velké míře 
dokumentovat a zveřejňovat na našich   
webových stránkách https://zsmistri-
ce.cz/.

Vážení a  milí občané, do další-
ho roku Vám přeji především pevné 
zdraví, pěkné a klidné dny.
Za všechny ze ZŠ Vladimíra Hrdinová 
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Spolek rodičů z Mistřic
Blíží se Vánoce a  nový rok 2023 

a  my jsme opět dostali možnost něco 
málo napsat do Mistřických novin. Vět-
šinou to pro nás znamená ohlédnutí se 
za rokem 2022 a připomenout si akce, 
které jsme pro občany Mistřic, hlavně 
tedy pro děti uskutečnili. A  troufám 
si říci, že jich nebylo málo. Každý rok 
zahajujeme naše akce rodičovským ple-
sem, ale bohužel strašák covid nedovo-
lil, abychom ples uspořádali. Věřím, že 
už jsme se s covidem naučili žít a proto 
doufám, že v sobotu 21.1.2023 si na ro-
dičovském plese pořádně zatrsáme se 
skupinou VSP. Těšit se můžete také na 
vystoupení žákyň 5. třídy. 

Jednu únorovou sobotu jsme si 
byli společně zabruslit na zimním 
stadionu v Uherském Hradišti. Účast 
byla velká a ohlasy pozitivní, což nás 
těší a  určitě tuto akci naplánujeme 
i v příštím roce. 

V  dubnu jsme pořádali Veliko-
noční workshop pod taktovkou paní 
Petry Tománkové, s  kterou jsme si 
vytvořili moderní aranžmá na dveře. 

Každoročně v  dubnu se hlásíme 
do akce Ukliďme svět, ukliďme Mis-
třice. Bohužel tento rok nám počasí 
nepřálo, tak jsme úklid neustále pře-
souvali a  akce se místo plánovaného 
9.4.2022 konala až 13.5.2022. I  tak 
nás zastihl malý deštík, ale pytle na 
odpadky nás zachránily a i přes vyso-
kou trávu, jsme něco nasbírali. 

Koncem dubna vždy pálíme čaro-
dějnici. Je to již taková tradiční akce, 
plná her a zábavy, spojená s opékáním 
špekáčků. Zatím jsme všechny členky 
Spolku zůstaly na živu a tak se můžete 
na tuto akci těšit i v příštím roce.

Nově jsme se zapojili také do Spor-
tovního dne, který pořádal Obecní 
úřad spolu s  ostatními spolky dne 
14.5.2022. Akce to byla skvělá, dětí 
bylo jako smetí a jako nultý ročník to 
bylo fajn. Těšíme se na další. 

Pro děti jsme 4.6.2022 připravili 
na tančáku dětský den s  Hopsíkem. 
Děti ze základní školy vystoupily se 
svým nacvičeným pásmem a  pak si 
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mohly zařádit při písničkách a zapojit 
se do komediální show, také se stát na 
chvíli kouzelníkem. Byla pro ně také 
připravena laserová střelnice, skáka-
cí hrad, zmrzlina a další občerstvení. 
A také dětská tombola. V příštím roce 
na děti také nezapomeneme a připra-
víme jim dětský den s Kateřinou KA-
ČULÍ Pokornou. 

Každý rok se na tančáku loučíme 
se školním rokem a  také se ve ško-
le loučíme s  pátou třídou. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Páťákům jsme 
předali krásné dárky a  popřáli jim, 
aby se jim dařilo i v dalším studiu. Na 
tančáku jsme pak roztančili parket se 
skupinou Podjezd a shlédli žhavé vy-
stoupení skupiny Fajráci. Na Podjezd 
se těšíme v příštím roce a  to v pátek 
30.6.2023. 

Po prázdninách jsme si vyšli na 5. 
ročník turistického výšlapu Křížem 
krážem kolem Mistřic. Možná bude 
spousta z vás namítat, proč kolem Mi-
střic, vždyť to tady známe. Ale opak je 
pravdou a jak se říká, že pod svícnem 
je největší tma, tak většina z nás oby-
vatel Mistřic ani neví, co máme ko-
lem sebe za krásy. Sraz byl u družstva 
a dorazilo poměrně hodně účastníků. 
Jediný problém byl, že to byly samé 
ženy s dětmi a tak se stalo, že jediným 
mužem a  velitelem smečky, byl můj 
manžel. Ale aspoň měl jeden den ha-
rém � Přidaly se k nám  i starší dámy, 
které celou trasu bravurně zvládly 
a patří jim velké uznání. Trasa nebyla 
nikterak náročná, ale 20 kilometrů je 
20 kilometrů. V  Popovicích na Am-
fíku na děti čekalo divadlo. Truhlík 
s  Truhličkou předvedli, jak správ-
ně stolovat. Po té jsme si u  rybářské 
chaty v  Javorovci opekli špekáčky 
a unavení odcházeli  domů. Věřím, že 
i v příštím roce se nám podaří uspo-
řádat další turistický výšlap. 

Také jsme o  jedné říjnové sobotě 
vypravili autobus na trhy do Polského 
Těšína. Celkem 47 nákupů chtivých 
občanů se s  námi do Polska vydalo. 
A pro velký úspěch pojedeme na jaro 
znovu. 

Ve spolupráci s  obecním úřadem 
jsme uspořádali lampionový průvod. 

Ten jsme záměrně přesunuli na listo-
padovou sobotu, neboť v  době pod-
zimních prázdnin je řada rodin mimo 
Mistřice. Počasí nám vyšlo, svařák 
chutnal, špekáčků bylo dostatek. Tak 
co dodat. Příští rok opět. 

V pátek na svatého Martina jsme 
po dvou letech absence přivítali 
pana Jilíka. Ten povyprávěl o  slav-
ných milostných příbězích Slovácka. 
K dokreslení atmosféry nám k  tomu 
zazpívaly krásné Mistřické frajárky, 
kterým ještě jednou děkujeme. Jste 
skvělé!  Pokud zdraví dovolí, tak příští 
rok pana Jilíka znovu do Mistřic po-
zveme, neboť mu v příštím roce vyjde 
nová kniha o zbojnících. 

Do konce roku se ještě aktivně za-
pojíme do prodeje na vánočním jar-
marku v Mistřicích. A na Silvestra se 
vydáme na malou procházku zakon-
čenou na rybářské chatě. 

Tak to je malé ohlédnutí za rokem, 
který končí. Doufám, že i  v  příštím 
roce se budeme setkávat, jelikož vy 
jste náš motor a  bez vás by to nešlo. 
A  také by to nešlo bez podpory od 
obecního úřadu, kterému touto ces-
tou moc děkujeme. 

Za celý Spolek rodičů z  Mistřic 
Vám přeji krásné a  pokojné Vánoce 
a všechno nejlepší v novém roce. 

Vendula Kašná
Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic
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Mistřické frajárky
Už se stalo tradicí, že jakmile se přehoupnou velké 

prázdniny a venku se ukáže podzim, je třeba pomalu za-
vzpomínat na to, co se v posledním roce u Frajárek ode-
hrálo. A  protože jsme v  loňském roce do oběhu poslaly 
naše kalendáře, ono „vzpomínání“ bylo mnohem jedno-
dušší. 

Mnoho z vás si kalendář zakoupilo a i díky tomu jsme 
společně vybrali částku 12 000 Kč, kterou jsme darova-
ly Domovu pro seniory v  Napajedlích. Zároveň jsme si 
v Domově zpříjemnily nedělení odpoledne zpěvem spolu 
s  jeho obyvateli. Moc děkujeme všem, kteří zakoupením 
kalendáře přispěli a moc rády budeme v podobných pro-
jektech pokračovat i do budoucna. 

V  letošním roce jsme se také dost věnovaly nahrávání 
písní ve studiu a videoklipům, i díky tomu si můžete pustit 
píseň Morena nebo pásmo valašských písní, které vzniklo 
spolu s  Cimbálovou muzikou Oskoruša. Najdete nás na 
platformách – YouTube, Spotify, Apple Music. V  rozšiřo-
vání nahraného repertoáru chceme i  nadále pokračovat 
a snad se v nejbližších letech dočkáme i toho slibovaného 
CD. 

Ale nebyly jsme jen zavřené ve studiu, v dubnu jste nás 
mohli slyšet třeba v Bílovicích na velikonočním jarmarku 
nebo v Mistřicích na Ochutnávce vín. 

Moc krásné akce jsme se účastnily i v červnu v Ořecho-
vě, kde jsme se staly součástí pořadu Kolem Ořechova po-

řádané místním 
souborem. 

Začátkem čer-
vence jsme se pak 
jely zrelaxovat na 
soustředění do Chorvatska, kde jsme kromě opálení na-
cvičily i písně a program k tradičnímu rituálu čepení ne-
věsty. Při čepení dochází k sejmutí pentlení z hlavy nevěs-
ty a uvázání čepce jako přeměna mladé nevěsty ve vdanou 
ženu. Tento obřadní rituál jsme si pak odzkoušely v srpnu 
na svatbě jedné z Frajárek. Byl to vlastně takový rozjezd, 
protože právě toto pásmo bychom rády rozšířily a více se-
cvičily i  pro další budoucí nevěsty, které by měly zájem  
o tento starodávný rituál. 

V červenci nás ještě čekala akce v Buchlovicích, kde se 
konaly Slavnosti česneku. Byly jsme na této akci poprvé 
a jsme moc rády, že jsme zde mohly vystoupit a ukázat se 
zase před pro nás neznámým publikem. Miss česnek bo-
hužel žádná z Frajárek nevyhrála, ale doufáme, že se o tuto 
neobvyklou cenu ještě budeme moci v  dalších ročnících 
ucházet. 

Jako tradičně jsme se pak v září nejvíce těšily na Slav-
nosti vína. Ač předpovědi počasí ukazovaly celodenní 
déšť, nakonec se průvod krojovaných uskutečnil bez jedi-
né kapky deště a i naše vystoupení proběhlo, i přes drobné 
komplikace s logistikou muzikantů, v suchu. 

Z akcí plných vína jsme v září nevystoupily a zúčast-
nily se Bzeneckého vinobraní, na němž jsme vystoupily 
v rámci pátečního programu na zámeckém nádvoří.

V době, kdy vzniká tento článek, je naplánována akce 
Slavné milostné příběhy Slovácka v  Mistřicích, kde bu-
deme doprovázet přednášku PaedDr. Jiřímu Jilíkovi zpě-
vem a v neposlední řadě také zpívání u vánočního stromu 
v Mistřicích, tak snad se i na těchto akcích potkáme. 

Závěrem bychom rády poděkovaly všem našim pod-
porovatelům, rodinám a také Obecnímu úřadu v Mistři-
cích, neboť bez této psychické i fi nanční podpory by náš 
spolek nemohl vůbec fungovat. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok.                                               Za Mistřické frajárky 

Mgr. Barbora Huňková
Foto:  Eliška Jordánová, 

Marek Topolář, Eva Bočková

Mgr. Barbora Huňková
Foto:  Eliška Jordánová, 

Marek Topolář, Eva Bočková



strana 22

Mistřické noviny

Zahrádkáři
Vážení občané, zahrádkáři a  za-

hrádkářky, 
máme za sebou již téměř dvanáct 

měsíců roku 2022 a před dveřmi jsou 
Vánoce. Všude kolem nás už to voní 
jehličím, vanilkou a  kolem znějí ko-
ledy. Blíží se konec roku a s ním i čas 
bilancování, co všechno jsme my, za-
hrádkáři z Mistřic, stihli.  

V  letošním roce nám nic neza-
bránilo uskutečnit všechny naplá-
nované akce. V únoru jsme po roční 
pauze uspořádali v  Hospodě u  Kno-
tů tradiční košt Mistřické slivovice. 
K hodnocení se sešlo přes 30 vzorků. 
Atmosféru k hodnocení nám hudbou 
a zpěvem zpříjemnil harmonikář pan 
Šobáň. Součástí koštu slivovice byla 
také ochutnávka zelí. Všechny vzor-
ky, které jsme měli možnost ochutnat, 
byly výtečné. Konec konců zelí přece 
patří k  naší neodmyslitelné historii. 
Tuto úspěšnou akci bychom rádi zo-
pakovali i příští rok.

S  příchodem Velikonoc jsme 
uspořádali ochutnávku vín. Jednalo 
se o  jubilejní 10. ročník, na kterém 
se sešlo několik desítek výběrových 
vzorků vín. Chtěl bych poděkovat 
panu Milanu Trojkovi, který se na 
pořádání akce s  námi spolupodílel 
a  převážnou většinu vzorků vín za-
jistil. K poslechu a tanci hrála cimbá-
lová muzika Oskoruša doprovázená 
Mistřickými frajárkami. Byl to velmi 
příjemný páteční večer. Už se těšíme 
na další ročník. 

Náš zahrádkářský spolek už dlou-
hodobě spolupracuje se zahrádká-
ři z  Bílovic. Společně organizujeme 
různé akce a zájezdy. I letos v květnu 
jsme proto uspořádali společný zájezd 
na prodejní výstavu Floria Jaro 2022, 
která se každoročně koná na výsta-
višti v  Kroměříži. O  tento celodenní 
zájezd bývá zájem nejen z řad našich 
zahrádkářů, ale i  široké veřejnosti. 
Je už téměř pravidlo, že z  takových 
výstav si téměř každý něco přiveze. 
A nemusí to být jen sazenice, květiny 
či stromky nebo keře. Své zde najdou 

všichni kutilové nebo příznivci dob-
rého jídla pití. Na jaře opět plánuje-
me uspořádat zájezd na prodejní vý-
stavu. Tentokrát se ale chceme vydat 
na výstaviště FLORA Olomouc, a  to 
v sobotu 22. dubna 2023. Zájemci se 
mohou přihlásit už teď a zapsat na se-
znam u Petra Blažka.

V  květnu proběhl nultý ročník 
dětského sportovního dne. Na orga-
nizaci této velké akce spolupracovali 
všechny místní složky. Společně jsme 
pro děti v  několika kategoriích na-
plánovali trasu kolem rybníků. Jed-
notlivé spolky si připravily pro děti 
nejrůznější úkoly. Děti si tak mohly 
například zastřílet ze vzduchovky, 
zdolávat překážky po laně, nebo se 
nechat převést v loďce s živým vodní-
kem. Celkem se zapsalo a odstartovalo 
60 dětí ze všech věkových kategorií. 
Ti nejlepší si odnesli za první tři mís-
ta medaile a diplomy. Ti ostatní něco 
sladkého za účast. Byla to velice úspěš-
ná akce. Počasí vyšlo a počet dětí nás 
opravdu překvapil. Jak děti, tak všichni 
organizátoři si sobotní odpoledne řád-
ně užili a už se těší na další, tentokrát 
už „1. ročník“ na jaře 2023.

 Společně s  ostatními složkami 
jsme pod záštitou Obecního úřadu 
provedli čištění Borek u  přehrady. 
Vyčistili jsme tam větší plochu nále-
tových dřevin. Přišlo velké množství 
dospělých i dětí. Je dobře, že je stále 
spousta lidí, kterým na přírodě a oko-
lí naší vesnice záleží. Tento počin se 
setkal s  velkým úspěchem a  nadše-
ním. Máme v plánu se k této činnosti 
během zimního období opět vrátit.

V  letošním roce jsme po dvou-
letých odkladech zahájili kroužek 
Mladých zahrádkářů. Kroužek bude 
probíhat vždy v rámci školního roku. 
Vedoucími kroužku jsou Staňka 
Omelková a  Petr Blažek.  Kroužek 
jsme zahájili už v  únoru. Do krouž-
ku se přihlásilo celkem 24 dětí z naší 
Základní školy Mistřice. Děti hravou 
formou seznamujeme s  prací za-
hradníka. Soutěží, ochutnávají různé 

druhy ovoce čerstvého i  sušeného. 
V  zimě se společně připravujeme na 
jaro a  vysazujeme semínka. Na jaře 
pak děti sází rostlinky, které ze se-
mínek vzejdou. Okopávají, zalévají 
i  sklízí. Tento podzim děvčata při-
pravovala různé bylinné nebo ovocné 
čajové směsi, vařila marmeládu. Vel-
ký dík za obětavost patří paní Staňce. 
Kluci vyráběli ptačí krmítka. Na závěr 
školního roku je pro děti vždy připra-
ven v  zahradě táborák s  opékáním 
špekáčků.

Během roku Zahrádkáři Mistři-
ce uspořádali několik přednášek pro 
širokou veřejnost. V  únoru se usku-
tečnila na obecním úřadě přednáška 
o  pěstovaných odrůdách, chorobách 
a  škůdcích ovocných stromů, kterou 
přednášel pan František Mikel. Na 
jaře k nám pak zavítal již po několiká-
té lázeňský lektor a bylinkář pan Ka-
rel Štenbaur. Tentokrát přednášel na 
téma: Bylinky a mastičky na potlačení 
bolesti pohybového aparátu člověka, 
posílení imunitního systému a  deto-
xikace.

Tak takový byl rok 2022, který se 
pomalu chýlí ke konci. 

Kdo se chtěl dozvědět víc o  pří-
rodě, pěstování, nových trendech 
v  zahradničení, kdo chtěl přiložit 
ruku k  dílu pro zlepšení místa, kde 
společně žijeme, mohl využít řadu 
nabízených akcí. Pro jejich oblíbe-
nost a úspěšnost je chceme zopakovat 
i příští rok a snad nás bude zase víc. 
Kromě již zmíněných počinů bychom 
vám na podzim ještě rádi nabídli pro-
dej ovocných stromků, které pěstuje-
me v zahradě. 

Nezapomeňte, že kalendář našich 
akcí najdete také na webových strán-
kách obce.

Vážení přátelé zahrádkáři, za-
hrádkářky, vážení spoluobčané. Chtěl 
bych vám popřát příjemné prožití 
svátků vánočních a  do nového roku 
2023 hodně zdraví, štěstí a mnoho za-
hrádkářských úspěchů.

Petr Blažek
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Začátkem tohoto roku bylo poměrně chladno i  když 
ne přímo zima a ovoce nastupovalo velmi pomalu ke své-
mu probouzení. Po nasazení a kvetení bylo celkem sucho 
a ovoce většinou špatně odkvetlo.

Pak se u  některých druhů švestek projevila druhová 
nevyzrálost jako například u švestky typu Amers, Vision 
a další. Tato nevyzrálost se projevila tím, že narostli jen 
malé lístky na stromě, strom většinou málo kvetl a ve své 
podstatě nerostl. Toto je projev u  švestek pocházejících 
z Balkánu a střídání teplot jim v daném roce nesvědčí. Je-
diná možnost je stromy přeštěpovat nebo vyhodit. U šves-
tek se projevila v dosti silné míře i choroba taky z Balkánu, 
a to je Tmavka. Ovoce takhle napadené narostené a nevy-
zrálé padá dolů a uvnitř je malý červík, který vyžírá ještě 
měkké nevyzrálé jádro.

Ovoce je úplně znehodnocené. Toto všechno se děje 
tím, že to není ani tak dáno Balkánem jako spíš, že se 
příroda otepluje a  nemoci postupují dále na jih. V  mě-
síci červnu dosahovaly teploty tropických hodnot, ale 
bylo pořád sucho. Na nemoc Tmavky nejsou zatím žádné 
přípravky potvrzující její likvidaci. Lze použít jen lepové 
pásky, do kterých se chytají pouze samci Tmavky, nikoliv 
samice. Samci jdou totiž za vůní samic. Ale když ubyde 
samců o  to méně bude mladých. Na přípravě kvalitního 
postřiku pracuje EU.

Až ve druhé polovině září začalo více pršet a  ovoce 
zejména jabloně a hrušně se trochu zpamatovaly. Přesto 
bylo ovoce i po přebírce drobnější až menší. U některých 
druhů meruněk se ve větší míře objevila spála meruňko-

vá neboli monilióza. Nehlídaná monilióza může být často 
příčinou úhynu celého stromu. Často uhyne ne celý strom, 
ale jedna nebo dvě větve, až dojde postupně k úhynu ce-
lého stromu. Je proto nutné na začátku a na konci květu 
stříkat proti monilióze.

Problém se vyskytuje i u ořechů, které napadne vrtu-
le ořechová, kdy ořechy vypadají dobře a po rozlousknutí 
bývají často jádra seschlé. Nejčastěji to dělají velké šlech-
těné ořechy. Jak je ořech starší, tak tyto neduhy pomalu 
ustávají. Ne však úplně. Je proto doporučeno po odkvětu 
a před květem stromy ošetřit postřikem. K tomu se done-
dávna používal přípravek Kuprikol. Ten však bohužel již 
není k sehnání, protože mu nebyla prodloužena potřebná 
registrace. Nesmí se proto na českém trhu prodávat. Účin-
nou náhradou za Kuprikol jsou v tomto okamžiku měďna-
té přípravky jako je například Champion. 

Jinak oteplování nemá jenom špatné následky, ale 
i  dobré věci, kdy je možno u  nás s  úspěchem pěstovat 
Kiwi, Fíky nebo Kaki.

Mnoho úspěchů všem zahrádkářům.
František Mikel

Vliv počasí v roce 2022 

na ovocné stromy
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Včelaři

To by mohlo být heslo včelařů. Pro dobrého včelaře je 
včela dítětem.  Slunce, které vše prozáří a zažene chmury 
a deprese. 

Počasí však nikdo neovlivní. Minulé roky byly pod-
průměrné, práce bylo stejně, ale medu málo. 

Vliv na to měla také proticovidová opatření a velké 
rozmary přírody.

V  letošním roce byla první snůška medu pro větši-
nu včelařů příjemným překvapením .Mnozí včelaři však 
zaznamenali velký úhyn včel, proto se věnovali obnově 
včelstev.

Ani včelaři, kteří mají stanoviště včelstev v blízkosti 
lesa , nebyli spokojeni se snůškou medu. 

V  létě počasí zlobilo, neboť se často střídalo sucho 
s prudkými dešti ,a i tohle se odrazilo na druhé snůšce 
medu, která byla právě kvůli počasí slabší.

„Stvořen ke včelaření-nucen k práci.!“

I když nám ekonomové předpovídají největší propad 
životní úrovně od 90.let , přejeme všem aby jste se co nej-
lépe vypořádali se všemi překážkami a žili obyčejný život, 
který se skládá ze všedních starostí a drobných radostí. 

  Za včelaře z  MISTŘIC -  Ludmila Bočková

Sbor dobrovolných hasičů
Začátek roku bývá u hasičů spojen 

s výroční valnou hromadou. Schůze se 
ovšem již druhým rokem neuskuteč-
nila, protože by se jí mohli zúčastnit 
jen členové očkovaní proti nemoci 
Covid 19. V  průběhu února jsme se 
zúčastnili spolu s  dalšími složkami 
obce na vyčištění náletových dřevin 

a  stromů v  lokalitě Borky. Začátkem 
dubna se uskutečnil tradiční sběr sta-
rého železa a  papíru. Bylo posbíráno 
téměř 5 tun železa, papír byl věnován 
Základní škole. Děkujeme naším spo-
luobčanům, kteří nás tímto podpořili. 
V  měsíci květnu jsme se podíleli na 
organizaci dětského sportovního dne, 
kde jsme měli připraveno stanoviště 
s lany mezi stromy. Po dvou letech se 
uskutečnil 31. ročník soutěže O  pu-
tovní pohár starosty obce Mistřice. Na 
fotbalové hřiště se 10. července sjelo 
17 družstev mužů a  6 družstev žen. 
V nepříznivých větrných podmínkách 

se z vítězství radovalo družstvo mužů 
z Hrubé Vrbky časem 18.15. V katego-
rii žen se nejlépe dařilo družstvu z Po-
hořelic časem 18.29. Domácí družstvo 
skončilo na sedmém místě časem 
20.28. Velké poděkování patří TJ So-
kol Mistřice za půjčení sportovního 
areálu a  ženám ze Spolku rodičů za 
výpomoc v bufetu. Soutěžní družstvo 
mužů se letos objevilo na 17 závodech. 
Dvakrát se radovali z prvního místa, 
dvakrát z druhého a třikrát z třetího. 
Ve Velké ceně Okresního sdružení ha-
sičů Uherské Hradiště obsadili 3. mís-
to s 91 body. Stejný počet bodů získalo 
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i družstvo mužů z Kněžpole, ale naši 
kluci měli lepší počet umístění. Za 
zmínku stojí 2. místo na soutěži O zla-
tý pohár hejtmana Zlínského kraje a 3. 
místo na soutěži O slovácký džbánek. 
Klukům patří velká gratulace a podě-
kování za dobrou reprezentaci našeho 
sboru. Zásahová jednotka měla v  le-
tošním roce pouze jeden výjezd a  to 
27.6. ve večerních hodinách k požáru 
auta u  rodinného domu Trojkových. 
Příčinou požáru byla technická záva-
da v palubní desce. V květnu se mělo 
uskutečnit cvičení s leteckou službou, 
ale vrtulník byl na poslední chvíli 

odvolán k  pátrání po pohřešované 
osobě. 23.8. jsme byli přizváni k  tak-
tickému cvičení složek integrovaného 
záchranného systému, které s e usku-
tečnilo v  areálu místního AGRI-M. 
Cvičení se zúčastnili profesionální ha-
siči ze stanic Zlín a Uherské Hradiště. 
Povoláni byli i hasiči ze Záchranného 
útvaru z  Hlučína, Krajská veterinár-
ní správa pro Zlínský kraj, Policie 
ČR a  Zdravotnická záchranná služ-
ba Zlínského kraje. Tématem cvičení 
s názvem „Ptačí chřipka“ bylo řešení 
mimořádné události zjištěné náka-
zy chřipky ptáků a  zajištění opatření 

k  zabránění šíření této nákazy. Toto 
cvičení bylo novou zkušeností pro 
naši zásahovou jednotku. 14.1. se po 
dvouleté odmlce uskuteční výroční 
valná hromada, na kterou jsou zváni 
všichni členové sboru.

S  blížícím se koncem roku bych 
chtěl popřát všem našim členům 
a spoluobčanům krásné prožití svátků 
vánočních a  do Nového roku hodně 
zdraví, štěstí, úspěchů, lásky a hlavně, 
aby nebylo potřeba naší pomoci při 
řešení krizových situací.

        Za Sbor dobrovolných hasičů
Starosta SDH Tomáš Magdálek

Spolek rybářů Mistřice
Opět se nám přiblížil konec roku 

a s ním i rekapitulace a vyhodnocení 
činnosti našeho Spolku rybářů Mis-
třice. 

Stejně jako v  minulých letech se 
staráme o údržbu obecních rybníků, 
která zahrnuje nejen opravy hrází, 
stavidel a výpustí, ale také jejich oko-

lí, kde je nutné pravidelně čistit a udr-
žovat prostory od náletových dřevin 
a jiných porostů. 

Společně s  obecním úřadem 
a  ostatními složkami jsme se aktiv-
ně podíleli na organizaci dětského 
sportovního odpoledne, které se ko-
nalo v květnu v okolí rybníků. Každá 

složka měla své stanoviště, kde děti 
plnily nejrůznější úkoly. Na našem 
závěrečném stanovišti rybářů měly 
děti za úkol poznat podle obrázků 
druhy ryb a přiřadit stopy k různým 
zvířátkům. Po splnění úkolů byly děti 
za asistence místního vodníka, a  za 
dodržení všech bezpečnostních opat-
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ření, převezeny na lodičce na druhý 
břeh rybníka, což byl pro všechny 
velký zážitek. Na závěr akce proběh-
lo vyhodnocení a předávání cen. Poté 
následovalo posezení s občerstvením 
u  rybářské chaty. Akce byla velmi 
vydařená a pro velký úspěch už nyní 
plánujeme spolu s  obecním úřadem 
další ročník tohoto sportovního od-

poledne, které se, jak doufáme, stane 
tradicí. 

Další plánovanou akcí bude ve 
spolupráci se Spolkem rodičů již tra-
diční silvestrovský výšlap na rybníky, 
kde bude pro děti a rodiče připraveno 
zázemí s občerstvením. 

Závěrem chci poděkovat všem čle-
nům spolku za jejich práci a neméně 

poděkovat Obecnímu úřadu Mistři-
ce se podporu v naší činnosti. Všem 
občanům z  Mistřic a  Javorovce chci 
tímto popřát hodně zdraví, klid a po-
hodu do nového roku.

Petrův zdar!
Za Spolek rybářů Mistřice

Eva Šilhavíková
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Myslivecké sdružení Mistřice
Činnost mysliveckého sdružení 

spočívá v péči o honitbu po celý ka-
lendářní rok.

V  zimních měsících je intenzív-
nější péče o  zvěř, protože v  přírodě 
začíná doba nouze a strádání. Zvěř se 
musí řádně a pravidelně přikrmovat. 
Myslivci musí zajistit, aby bylo v krm-
ných zařízeních dostatek kvalitního 
krmiva. Pro zvěř spárkatou a  zaječí 
dostatek kvalitního sena a pro bažan-
ty dostatek pšenice. V korýtkách pro 
zvěř spárkatou dostatek ovse nebo 
ječmene. Myslivci musí také dbát na 
to, aby v  těchto zimních měsících, 
a  to především v  lednu a únoru, za-
jistili dostatečný, a  pro zvěř v  těchto 
měsících velmi důležitý klid v honit-
bě. Návštěvníci zimní přírody by měli 
tento klid ctít, nenechávat své psy 
volně pobíhat po poli a  lese, ale vést 

je na vodítku po polních nebo lesních 
cestách. 

Všechna vegetací zarostlá místa, 
remízky a  travnaté plochy jsou pro 
zvěř důležitou ochranou před pří-
rodními vlivy jako je déšť, vítr apod. 
Každé vyrušení člověkem nebo psem 
zvěři způsobuje stres a  v  chladných 
zimních měsících každý pohyb navíc 
může znamenat úhyn. Naši domácí 
psí mazlíčci přijdou po venčení zpět 
do tepla – pelíšku v  obýváku nebo 
do své boudy a  dostanou pravidel-
nou dávku krmiva. Naopak zvěř, kte-
rou pes prožene, je donucena opustit 
svoje přirozené prostředí, svůj úkryt, 
kde odpočívá a  ztrácí tak důležitou 
energii potřebnou pro přežití nebo 
v úprku vbíhá pod kola aut, případně 
naráží do oplocení zahrad, kde ji pes 
strhne nebo si zvěř sama zlomí vaz.   

Myslivci mysliveckého sdružení 
vynakládají nemalé úsilí jak fi nanční, 
tak časové, aby zajistili všechny své 
povinnosti, které jim ukládá zákon 
a  velkou pomocí jsou jim občané, 
kteří svým pohybem v honitbě a celé 
přírodě dodržují pravidla platící pro 
toto území.

Odměnou pro myslivce za celo-
roční péči o honitbu je hon. 

Odměnou pro nás všechny by 
měla být příroda, která bude díky naší 
ohleduplnosti a  toleranci chráněná 
a neponičená.

Jménem myslivců z  Mistřic všem 
občanům přeji klidné a  pohodové 
Vánoce, dětem štědrého Ježíška a do 
roku 2023 hodně zdraví, štěstí, osobní 
spokojenosti a pracovních úspěchů.

„Myslivosti zdar!“
   

TJ Sokol Mistřice
Rok 2022 nám pomalu končí a  je čas na 

bilancování. Do fotbalových soutěží v okrese 
stavíme pravidelně tři mužstva – muže, žáky, 
přípravku. Mužstvo mužů pod vedením tre-
néra Vlastimila Lapčíka ml. Zahájilo sezónu 
kvalitní přípravou. Na vydatné tréninky na-
vázala přípravné zápasy převážně na hřiš-
tích s  umělým povrchem. Celou jarní sezó-
nu mužstvo předvádělo velmi kvalitní fotbal 
a odehrálo ji s jedinou porážkou, ale po zavá-
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hání v podzimní části minulé sezóny 
to na vítězství ve skupině nestačilo, 
a nakonec z toho bylo jen druhé, ne-
postupové místo. Do podzimní části 
nové sezóny už mužstvo nastupovalo 
v hodně pozměněném složení, neboť 
s fotbalem skončila či odešla celá řada 
starších zkušených hráčů v čele s Pav-
lem Staškem a  Petrem Rajnochem. 
Mužstvo bylo doplněno dorostenci, 
kteří ještě nastupují v krajské soutěži 
dorostu (v družstvu složeném ze čtyř 
vesnic pod hlavičkou Bílovice). Pů-
vodní záměr byl, že se budou v muž-
ském fotbale obhlížet a nastupovat na 
části utkání, ale jak se ukázalo, zůstali 
stabilními členy mužstva a  někteří 
nastupovali pravidelně v  základní 
sestavě. Příchodem dorostenců jsme 
výrazně omladili mužstvo, a  to nám 
dává dobré vyhlídky do budoucna. 
Ne všechny zápasy se povedly po-
dle našich představ, ale takový už je 
sport. Trenérovi a  všem hráčům pa-
tří dík za přístup k zápasům i trénin-
kům. Mužstvo žáků hraje svá utkání 
ve formátu 7 + 1 na polovině hřiště, 
ale i  tak měl někdy trenér Vlastimil 
Lapčík st. problém sestavit komplet-
ní tým. Pro trenérovu pracovní vytí-
ženost se v polovině soutěže k  týmu 
připojil jako další trenér Jiří Ondruš-
ka. Žáci střídali dobré výkony s hor-
šími, a tak přes zimní přestávku mají 
na čem pracovat. Velkým příslibem 
pro budoucnost jsou hráči přípravky. 
V  soutěži jsou jedni z  nejmladších, 
ale pod vedením trenéra Vojtěcha 
Ondrouška ml. dokazují, že nemají 
strach z nikoho a statečně se na hřišti 
perou o každý míč. Na zápasy je do-
provází rodiče, a pokud ti neztratí zá-
jem, neztratí ho ani jejich děti. Malou 
„třešničkou“ pro kluky a jejich rodiče 
byla účast na prvoligovém utkání 1. 
FC Slovácko – Pardubice, kde klu-
ci nastupovali na hrací plochu jako 
doprovod ligových fotbalistů a  poté 
si i  užili samotný ligový zápas. Tre-
nérovi a všem, kteří mladé fotbalisty 
podporují, patří velký dík. Bez kva-
litního zázemí by fotbal dělat nešel. 
Zápasy se u  nás hrají na kvalitním, 
vždy výborně připraveném trávníku. 

Zásluhu na tom mají Marek Špičák 
a  Michael Huňka. Zejména Marek 
tráví na hřišti a  kolem hřiště obrov-
ské množství času. Jak je slyšet i z po-
chvalných ohlasů soupeřů, tato práce 
je vidět a vyplatí se. Díky za to. Podě-
kování patří za uklizené kabiny a vy-
prané dresy hospodářce Janě Englero-
vé, za nedělní pravidelnou výpomoc 
při domácích utkáních Ivaně Špičá-
kové a Mirce Sklenářové a všem, kteří 

se svým přičiněním postarali a starají 
o vše kolem fotbalu a mistřickým fa-
nouškům za podporu při utkáních.                                                                                                               
Obci Mistřice děkujeme za vybudo-
vání parkoviště a rekonstrukci chod-
níku, ale zejména za fi nanční a mate-
riální podporu. Dovolte mi závěrem 
popřát všem občanům do nového 
roku hodně zdraví a štěstí.

Za TJ Sokol Mistřice     
Jiří Huňka  
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Odpadový systém 

MESOH 

Již druhým rokem v  naší obci sledujeme a  vyhod-
nocujeme odpady pomocí systému MESOH. Systém 
zahrnuje veškeré odpady, které v  obci vznikají. Jde 
o  svoz netříděného komunálního odpadu, tedy o  po-
pelnice svážené společností OTR. Dále pak svoz pytlo-
vého plastového odpadu, který zajišťují naši pracovníci 
obecního úřadu. Oba tyto svozy se pravidelně střídají. 
V sudé týdny se provádí svoz popelnic s komunálním 
odpadem a v liché týdny se sváží pytlovaný plastový od-
pad. V  neposlední řadě pak systém MESOH zahrnuje 
také odkládání odpadu na sběrném dvoře. Zde již rok 
funguje evidence pomocí kartiček, díky které se dnes 
eviduje kdo, co a  v  jakém množství uložil na sběrnýc 
dvůr. Veškeré tyto informace se tak zapisují každé do-
mácnosti na její odpadový účet, dostupný na stránkách 
https://www.mojeodpadky.cz/. Přístupové údaje ke své-
mu účtu (tj. jméno a  heslo), najdete na spodní straně 
archu se štítky na pytle s plastovým odpadem. Ve správě 
účtu je možné sledovat a  případně i  kontrolovat, zda 
evidované položky jednotlivých odpadů odpovídají 
skutečnosti. Zjištěné reklamace je třeba nahlásit správci 
aplikace MESOH na email kolektiv@mojeodpadky.cz. 
Současně by si měl každý na svém účtu vyplnit dotaz-
ník a každoročně provést inventuru stanoviště. Veškeré 
informace k tomuto najde po přihlášení na vašem účtu 
v sekci Nástěnka.

Systém MESOH má rozhodné období pro stanovení 
poplatku na následující rok, vždy od 1. října do 30. září 
následujícího roku. Letos tedy takzvaný „Mesoh rok“ 
skončil 30. září 2022. V  systému je zapojeno více než 
90% všech domácností z Mistřic a Javorovce. 

Nic méně při podrobnějším pohledu je patrné, že 
téměř polovina domácností je v  nejnižší hodnocené 
skupině 5, což jsou občané, kteří adresně odevzdali 
„symbolickou“ trochu tříděného odpadu, nebo se aktiv-
ně nezapojili do systému MESOH. Tyto domácnosti tak 
získali nejnižší částku slevy na poplatníka v částce do 100 
Kč, případně žádnou. 

Lépe na tom jsou domácnosti, které skončili ve 4 sku-
pině. Jsou to občané s  velkým obslouženým objemem 
nádob a pytlů. Byť poctivě třídí odpady, na obslužnosti 
nádob komunálního odpadu to není moc patrné. Zpra-
vidla přistavují hodně tříděného odpadu a poloprázdné 
popelnice komunálního odpadu (v horším případě jsou 
popelnice doplněny bioodpadem ze zahrady – když je 
v popelnici místo, proč ji nenaplnit?). Tyto domácnosti 
získají na následující rok 2023 slevu na poplatníka mezi 
100 – 200 Kč.

Nejlépe pak na 
tom jsou domác-
nosti, které skon-
čili v  prvních třech 
skupinách. Celkem 
jde o 50 domácností 
což je necelých 200 
poplatníků, kteří díky svému aktivnímu přístupu dosáhli 
na slevu 200 až 500 Kč na poplatníka. Tyto domácnosti 
snižují produkci odpadů, kompostují, přistavují plnou po-
pelnici jednou za čas a poctivě třídí odpad.

Pokud se na odpadové hospodářství podíváme po 
ekonomické stránce obce, tak čísla jsou následující. Ve 
srovnatelném období s „MESOH rokem“ od 1. 10. 2021 
do 30. 9. 2022 jsme na příjmové straně měli 998 282 Kč. 
V této částce jsou zahrnuty kromě výběru poplatků, také 
další příjmy jako jsou například prodej tříděných odpa-
dů (papír, železo, apod.) do výkupen, nebo příjmy od 
EKO-KOMu. Na výdajové straně jsou zejména náklady 
spojené s uložením s likvidací komunálního či velkoob-
jemového odpadu. Tato částka nákladů byla ve výši 824 
025 Kč. Náklady však nezahrnují veškeré výdaje spoje-
né s  odpadovým hospodářstvím, jako jsou náklady na 
odvoz odpadů, mzdové náklady a další náklady spojené 
s provozem sběrného dvoru. 

V  následujícím kalendářním roce 2023 očekáváme 
zvyšování cen, zvláště pak poplatky spojené s uložením 
s likvidací komunálního. Zcela jistě se do cen promítnou 
zvyšující se náklady za energie, ceny pohonných hmot 
a  podobně. Nic méně i  přes všude vzrůstajícím nákla-
dům zůstává zatím základní poplatek na rok 2023 ještě 
ve stejné výši, jako v roce 2022 a to 800 Kč na osobu. Od 
této základní částky se pak bude odečítat sleva, kterou 
jednotlivé domácnosti získaly během roku 2022, resp. od 
1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Předpoklad celkového výběru 
poplatku v  roce 2023, po odečtení uplatněných slev, je 
zhruba 770 tisíc korun. 

Jak již bylo řečeno výše, pro rok 2023 tedy zůstává 
základní poplatek na stejné úrovni roku 2022. Nelze ale 
vyloučit, že v důsledku zvyšování cen spojených s ulo-
žením a  likvidací komunálního odpadu, se poplatek 
v  dalším roce 2024 nebude zvyšovat. Nastane-li tako-
vá situace, budete o tom včas informování na některém 
z  veřejných zasedání zastupitelstva obce během, roku 
2023.

Petr Blažek
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Třetí ročník mezinárodního přeboru v sečení trav 

Mistřice 2022.
Je třeba konstatovat, že letošní roč-

ník této, doufejme už tradiční akce, se 
nepovedl zcela dle představ pořadatelů. 
Není to z  důvodu zanedbání přípravy 
travnatého porostu nebo nedostateč-
nou přípravou borců, na tento vrcholný 
podnik asociace EACG. Zklamalo nás 
bohužel počasí.

Start akce byl naplánován na sobo-
tu dne 4.6.2022 od šesti hodin, opět na 
panství pana Radimka Velikého. Bo-
hužel ještě v 5:30 vydatně pršelo a akce 
byla předsedou pořadatelského výboru 
bez náhrady zrušena. Toto rozhodnutí 
bylo neprodleně odesláno do centrály 
EACG, která na základě této informace 
letošní ročník vyřadila z hodnocení. Po 
tvrdém naléhání nominovaných borců, 
musel pořadatelský výbor své kontro-
verzní rozhodnutí zcela přehodnotit. 
Start soutěže byl přesunut na sedmou 
hodinu ranní s  tím, že se jedná pouze 

o přátelské klání. Tímto se nám samo-
zřejmě snížil počet účastníků soutě-
že, jelikož někteří borci se již odebrali 
k domovu. Bohužel toto se týkalo i za-
hraničních účastníků. Nejvíce nás to 
mrzelo u přeborníka z Anglie, který ve 
svém tvídovém saku s  kosou značky 
Scythe Lightning, nástrojem z karbon/
kevlarovým kosišťem a  kosou Stellite 
ze švédské oceli povlakovanou wolfra-
mem, vypadal velice nadějně.  

Faktem je, že musel být zřízen vyšet-
řovací výbor, který na zimních zasedání 
asociace vyšetří, kdo je zodpovědným 
za to, že sám předseda komise EACG 
vydával tak zvrácené příkazy o zrušení 
soutěže.

Zbylí borci podali i v těžce neregu-
lérních podmínkách velice slušné vý-
kony a akci lze hodnotit veskrze klad-
ně. Ukončena byla v přátelském duchu 
společnou opožděnou snídaní všech 

zúčastněných, a  to fazolové polévky 
s bálešama. Tímto za přípravu pohoště-
ní a gurmánský zážitek děkujeme rodi-
ně pana Bolka.

Díky patří i  všem zúčastněným, 
taktéž všem, kteří tuto akci pořádali 
a  v  neposlední řadě četným sponzo-
rům této akce. A těšíme se na další roč-
ník v roce 2023.                                         NTP

Lidové tradice - Fašank
Nový rok, Tří králů, fašank, Veliko-

noce, pouť, hody – tyto zvyky a tradice 
se opakují každoročně. Dnes si povíme 
o fašanku.

Smyslem fašanku bylo zastrašování 
zlých démonů, duchů způsobujících 
nemoci, pohromy a zejména neúrodu. 
K  tomu se využívalo různých masek, 
především silných zvířat – medvě-
da, koně, vlka spojených s magickými 

praktikami. Hry s nimi vyjadřovaly ví-
tězné soupeření mezi silami dobra a zla. 
Jejich původ sahá až do období starého 
Říma a Řecka.

Hospodáři měli hlavně starost 
o úrodu a plodnost dobytka.  K  tomu 
byl zaměřen i význam masek. O fašan-
ku se co nejvíce vyskakovalo do výšky, 
což mělo zajistit vzrůst obilí. Hospody-
ně smažily koblihy a  suky neboli Boží 

milosti. Maškarám se dávaly vajíčka, 
klobásy, na šavle se napichovala slanina. 
Fašank je vždy o víkendu před Popeleční 
středou. Končí plesová sezona a začíná 
období 40-denního půstu před Veliko-
nocemi. Průvod masek obchází dědinu 
a  zve na poslední zábavu s  pochová-
váním basy. Doufáme, že se tyto zvyky 
i v budoucnu v naší obci udrží a i příští 
generace si je budou připomínat.
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Ze života obce
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Kalendář akcí

Žádáme občany, aby v zimním ob-
dobí od 1. 12. do 31. 3.  neparkovali 
svá vozidla na místních komunika-
cích z důvodu jejich údržby. Tato za-
parkovaná vozidla komplikují údržbu 
komunikací a v krajním případě mů-
žou být důvodem neprovedení odkli-
zení sněhu v daném úseku.

Děkujeme   
 Obecní úřad Mistřice

Datum a čas    Akce Organizátor

07.01.2023 sobota   Tříkrálová sbírka Obecní úřad
13.01.2023 pátek   Volby prezidenta - 1.kolo 
14.01.2023 sobota   Volby prezidenta - 1.kolo 
21.01.2023 sobota 19:00  Rodičovský ples, hraje VSP Spolek rodičů
27.01.2023 pátek   Košt slivovice, ochutnávka zelí „Zahrádkáři„
27.01.2023 pátek   Volby prezidenta - 2.kolo 
28.01.2023 sobota   Volby prezidenta - 2.kolo 
04.02.2023 sobota   Fašank a večerní zábava v Javorovci Hasiči, Spolek rodičů
08.04.2023 sobota   Ukliďme Česko Spolek rodičů, Obec
14.04.2023 pátek   Ochutnávka vína Zahrádkáři
22.04.2023 sobota   Zájezd na výstaviště FLORA Olomouc Zahrádkáři
28.04.2023 pátek 17:00  Pálení čarodějnic, Tančák Spolek rodičů
30.04.2023 neděle   Stavění máje Ročník 2005
13.05.2023 sobota   Sportovní den Složky, Organizace, Obec
14.05.2023 neděle   Vítání občánků Sbor pro občanské záležitosti
21.05.2023 neděle   Beseda s důchodci Sbor pro občanské záležitosti
03.06.2023 sobota   Padesátníci Ročník 1973
11.06.2023 neděle 15:00  Dětský den, Tančák Spolek rodičů
30.06.2023 pátek 19:00  Podjezd Spolek rodičů
01.07.2023 sobota   Soutěž o pohár starosty obce, noční soutěž Hasiči
09.09.2023 sobota   Slavnosti vína, Mistřické frajárky Obec
16.09.2023 sobota   Turistický výlet Spolek rodičů
07.10.2023 sobota   Hody Mistřice, Mistřické frajárky Obec
08.10.2023 neděle   Hody Mistřice, Mistřické frajárky Obec
04.11.2023 sobota 17:00  Lampionový průvod Spolek rodičů
10.11.2023 pátek 18:00  PaeDr. Jiří Jilík, vystoupení Mistřické frajárky Spolek rodičů
18.11.2023 sobota   Čepení - Mistřické Frajárky + CM Oskoruša Mistřické frajárky
01.12.2023 pátek   Vánoční dílničky Spolek rodičů
05.12.2023 úterý   Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Spolek rodičů
09.12.2023 sobota   Vánoční strom, Jarmark, Mistřické frajárky Obec
31.12.2023 neděle   Silvestrovský pochod  Spolek rodičů

Oznámení



strana 36

Mistřické noviny

Starosta a zastupitelé naší obce 
zvou všechny občany na 

Novoroční setkání 
u vánočního stromu na návsi

dne 1. ledna 2023 v 16:30 hod.
Pojďme společně přivítat 

a připít si na nový rok 2023.

Tříkrálová sbírka 2023

V sobotu 7. ledna 2023 se uskuteční v naší obci 
Tříkrálová sbírka.

Novoroční přípitek


