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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané,
 po roce tu opět máme Vánoce! Ob-

dobí, kdy bychom měli zapomenout 
na běžné problémy a užívat si vánoční 
atmosféru plnými doušky. Rodinná 
setkání, smích, vánoční cukroví a  sa-
mozřejmě vánoční pohádky či svařák, 
to vše nás během Vánoc doprovází. Ta 
neopakovatelná atmosféra, která k Vá-
nocům patří, se nedá zapomenout. Pro-
to se radujme z maličkostí a z každého 
upřímného úsměvu, a to nejen během 
vánočních svátků, ale během celého 
roku.

Je to i období, kdy bilancujeme, co 
se nám v končicím roce povedlo- nepo-
vedlo  a co plánujeme v dalším období. 

Proto bych vás občany rád sezná-
mil s akcemi, které jsme tento rok zre-
alizovali a  které plánujeme zrealizovat 
v příštím období.  

Jak jsem již dříve avizoval, tento rok 
jsme se zaměřili na studie, projektovou 
přípravu a to především 
- dokončení projektové dokumenta-

ce  pro realizaci stavby včetně sta-
vebního povolení  na akci  „Průtah 
obcí Mistřice IV etapa“ 

- vypracování studie na multifunkční 
sál včetně nové školy 

- zadání projektové dokumentace pro 
dobudování kanalizace v Mistřicích  
(úseky v lokalitách  Větřák, Kopce, 
Štěpy, Za Humny)

- zadání projektové dokumentace pro 
tlakovou kanalizaci v Javorovci  

- zadání projektové dokumentace 
rekonstrukce místní komunikace 
“Žlébek“

- zadání projektové dokumentace re-
konstrukce místní komunikace „Na 
Drahách“

- zadání projektové dokumentace 
„Větřák“  – část k vodojemu

- zapracování dodatečných změn do 
nového územního plánu obce 

A  nyní k  akcím zrealizovaných 
v roce 2019

Začátkem roku jsme provedli vyčiš-
tění úseku „Hranička“ (podél bývalých 

vinohradů)  - odstranění plotu a náleto-
vých dřevin. Následně proběhla výsad-
ba ovocných stromů na které byl získán 
příspěvek od  Nadace  ČEZ  v granto-
vém řízení STROMY 2019, ve výši 149 
919 Kč. 

Přistoupili jsme k  nátěrům a  čás-
tečné obnově dětského hřiště na návsi 
a  v  Javorovci, k  revitalizaci  umělých 
travních ploch na multifunkčních hři-
štích včetně nových laviček, systému 
vstupu na hřiště pomocí trezoru pro 
klíče 

Abychom zlepšili informovanost 
občanů pomocí místního rozhlasu 
bylo zakoupeno zařízení umožňující 
vyhlášení zpráv v jakoukoliv dobu bez 
účasti obsluhy, zprávy jsou automaticky 
ukládány na webové stránky obce, kde 
si je může občan později znovu přehrát, 
navíc zařízení disponuje funkcí mimo-
řádného vyhlášení v případě krizových 
situací přes mobilní telefon starosty či 
místostarosty. Cena za zařízení byla 78 
000 Kč. 

V  horní části obecního úřadu, 
v  zasedací místnosti byla instalovaná 
klimatizace z  důvodu zlepšení kom-
fortních podmínek při konání různých 
událostí (vítání občánků, padesátníků, 
konání zastupitelstev atd) v  částce cca 
130 000 Kč

Přistoupili jsme rovněž k  opravě 
kulturních památky kapličky Sv. panny 
Marie v  Javorovci, která je památkově 
chráněna a  vyžaduje si tedy složitější 
postup povolování oprav. Byla prove-
dena revize projektové dokumentace 
z roku 2012 a získáno stavební povole-
ní. Celkové náklady na opravu kaplič-
ky  a jeho okolí dle PD se pohybují cca 
1,2mil Kč. V  letošním roce jsme pro-
vedli 1 etapu –  novou střechu  kopuli 
v  měděném provedení, vstupní dveře, 
kamenné schody, nové uchycení zvonu 
včetně nového pohonu, zemní přívod 
el.energie včetně rozvaděče s  automa-
tikou pro ovládání zvonu. Celkový ná-
klad na tuto etapu byl 580 000Kč. Byla 
nám přidělena dotace z  ministerstva 
kultury ve výši 215 000 Kč, od římsko-

katolické církve jsme obdrželi darem 
částku 10 000 Kč (vybráno se sbírek od 
našich občanů) a  kovaný kříž daroval 
místní kovář V. Kocáb.  

V měsíci květnu, při příležitosti 120. 
let založení sboru SDH v Mistřicích byly 
naší zásahové jednotce předány panem 
hejtmanem Jiřím Čunkem 4 sady izo-
lačních dýchacích přístrojů. Cena pří-
strojů byla v  hodnotě cca 200 000 Kč 
(spoluúčast Zlínského kraje 140 000 Kč), 
rovněž byla vysvěcena socha sv. Floriá-
na – patrona hasičů a provedena její in-
stalace na hasičské zbrojnici. Tento rok 
byla podána žádost o dotaci na dopravní 
vozidlo v hodnotě cca 980 000 Kč (spo-
luúčast obce 230 000 Kč), bohužel pro 
tento rok jsme skončili pod čarou.

Na hřišti TJ Sokol Mistřice byly 
v  letních měsících vybudovány auto-
matické závlahy hřiště v částce 300 000 
Kč navazující na již dříve zrealizované 
investice (podzemní nádrže, hloubkový 
vrt). 

Pro zlepšení bezpečnosti, přehledu 
pochybu, počtu aut a za účelem omeze-
ní rychlosti v obci Mistřice byl zakou-
pen radar za cenu 130 000 Kč se zázna-
movým a vyhodnocovacím zařízením, 
který byl instalován před ZŠ Mistřice. 
V současnosti záznamy radaru sloužili 
pouze k zjištění stavu, ale od ledna 2020 
bychom již chtěli informace aktivně vy-
užívat společně s PČR . 

V letošním roce v lokalitě „Žlébek“ 
jsme společně ze společností EON od-
stranili nadzemní vedení.  EON byl in-
vestorem energetických kabelů  a obec 
Mistřice investorem  veřejného osvětle-
ní, rozhlasu a telekomunikací. Při této 
akci byla provedena i oprava chodníku.  
Celkové investice této akce budou do-
sahovat částky 1,7 mil Kč.

Do konce roku proběhne oprava 
objektu požeráku na retenčním objektu 
RO Olšovec z důvodu zjištěných netěs-
nosti a dořešení komfortního odpouš-
tění. Tato oprava bude provedena zho-
tovitelem  stavby v rámci  reklamace.

V lokalitě Javorovec jsme zainvesto-
vali nákup šachty v hodnotě 30 000 Kč 
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–poblíž parcely  p.č. 159/2 , která bude 
do budoucna sloužit jako automatická 
stanice pro zvýšení tlaku pitné vody 
v dané lokalitě 

Abychom zpříjemnili a  zdůraznili 
vánoční období zakoupili jsme na vá-
noční strom nové osvětlení v ceně cca  
50 000 Kč. Připravujeme instalaci betlé-
mu v nově zhotoveném přístřešku, kte-
rý bude umístěn před kaplí v Mistřicích   

V průběhu roku jsme vykoupili:
- pozemek v Javorovci č.p.20. č.p.255 

– část pozemku bude zakompono-
vána do nového ÚP jako stavební 

- nemovitost v  Mistřicích č.p.  (vy-
koupení z  exekuce), do budoucna 
využití parcely pro vybudování 2 
montovaných jednotek 1+KK  pro 
bydlení 

 Jsou předjednány výkupy pozemků 
v Javorovci  pod točnou, směny a pro-
dej  pozemků v  lokalitě „Štěpy“.  Prů-
běžně odkupujeme od občanů ornou 
půdu z důvodu přípravy na pozemkové 
úpravy. 

Proto bych chtěl sdělit občanům, 
kdo by chtěl prodat ornou půdu, ať ji 
přednostně nabídnou k  prodeji obci 
Mistřice.  

A co plánujeme na rok 2020
Rok 2020 předpokládám, že bude 

pro naši obec v duchu rozsáhlých inves-
tic a taky problémový z hlediska  stíže-
né dopravy, parkování a hluku v dotče-
ných lokalitách.

Mistřice 
Stěžejní akcí bude realizace akce „ 

Průtah obcí Mistřice IV etapa“ tj. od 
křižovatky ke družstvu až po přední 
mostek směrem Javorovec. Tuto akci 
budeme společně realizovat s ŘSZK. 

Při realizaci této akci bude prove-
dena kompletní výměna komunikace 
a  její rozšíření na šířku 6m. (investor 
ŘSZK), provedení výměny kanaliza-
ce v délce cca 400m s novým napoje-
ním na stávající nemovitosti, přeložky 
vodovodu, nové chodníky, parkovací 
místa, opěrné gabionové zdi, napojení 
stávajících komunikací atd. ( investor 
Obec Mistřice). Celková částka   reali-

zována obcí  je odhadována na cca  15 
mil Kč.  Snažíme se o spolufi nancování 
této akce ze dvou zdrojů a to přes SFDI   
na výstavbu nových chodníků v částce 
3,5mil Kč ( dotace ve výši 85%) a ná-
sledně přes Zlínský kraj  přes  program 
obnova venkova. Doufáme, že naše žá-
dosti budou podpořeny. 

Předpokládané období realizace od 
dubna do prosince 2020. 

Tato akce bude probíhat za kom-
pletní uzávěry (resp. částečných uzávěr)  
rekonstruovaného úseku.

Objízdná trasa je plánována po 
místní komunikace v  ul. na Žlébku 
(nejdelší časové období) a částečně v ul.
Větřák (při realizaci od lokality U lip do 
předního mostku). Z  důvodu zvýšení 
bezpečnosti nyní opravujeme chodník 
v  lokalitě „Žlébek“  a   připravujeme 
projektovou dokumentaci pro rekon-
strukci této komunikace.

Až budeme znát přesný harmono-
gram prací po odsouhlasení s  ŘSZK  
a rovněž v návaznosti na výsledky vý-
běrových řízení, uskutečnili bychom 
informativní schůzku s  občany (před-
poklad 02-03/2020)  ohledně  opatření 
týkající se uzávěr, možnosti parkování 
a doby realizace jednotlivých úseků.

Další akci, kterou  bychom rádi  
chtěli zrealizovat je rekonstrukce míst-
ní komunikace v lokalitě   „Větřák“  od 
domu č.p.229  po křižovatku u  vodo-
jemu včetně  komunikace k novostav-
bám. Reagujeme, tak na petici občanů 
žijících v dané lokalitě na katastrofální 
stav této komunikace. V  současnosti 
probíhá zpracování PD s termínem 03-
2020. Zde bych chtěl vyzvat vlastníky 
nemovitostí, u kterých má dojít k zábo-
ru části jejich pozemku, aby k tomuto 
přistupovali konstruktivně.  Současně 
v dané lokalitě musíme přistoupit k cel-
kové opravě nové kanalizace – tzv. pro-
dloužení kanalizace, které bylo realizo-
váno minulé volební období. Práce na 
kanalizaci byly provedeny nekvalitně 
a  nemůžeme je od zhotovitele převzít 
do užívání.

Z  důvodu stále se opakujících 
problémů s  veřejným osvětlením 
a vzrůstajícím nákladům za energie se 

zastupitelstvo obce rozhodlo pro zpra-
cování energetického auditu a podání 
žádosti do programu EFECT vyhlašo-
vané MPO. V současnosti zde máme 
osvětlovací tělesa různých tvarů a stá-
ří, nejstarší svítidla jsou z  roku 1973. 
Výměnou světelných těles za nová 
dojde k  úspoře el.energie a  celkové-
mu estetickému oživení. Realizace je 
plánována v  letním období - výměna 
stávajících světelných bodů za LED 
osvětlení. Nyní čekáme na vyjádření 
(celková částka cca 2,5 mil Kč,  dotace 
ve výši 50%).

Další akce, kde žádáme o dotaci 
- dovybavení sběrného dvoru (žádost 

v  roce 2019 neuspěla), podáváme 
opětovně

- lesní technika za obecní traktor  
přes SZIF

- ozelenění návsi přes místní akční 
skupinu  MAS  

Javorovec 
Zde je naplánovaná oprava točny 

a  komunikace do Obory. Práce by 
měly být zahájeny v 02-2020. Součás-
tí bude i  oprava kanalizace a  popří-
padě rekonstrukce stávající opěrné 
zdi - pohledová strana, čekárna au-
tobusů (tyto práce závisí na odkupu 
pozemků, které je již předjednán). 
Předpokládaný rozsah prací 3,5 mil 
Kč,z  toho získaná dotace z  MMR 
v částce cca 1,9 mil Kč . Dále na tuto 
akci bude navazovat výstavba vodo-
vodu DN100  z točny  po multifukční 
hřiště  v délce cca 107m. (předpoklá-
daná cena 750 tis. Kč,  dotace až do 
výšky 280 tis. Kč). Termín realizace 
výše zmíněných akci 02-07-2020

Další předpokládanou společnou 
akcí s ŘSZK by měla být sanace sesuvu 
v okolí hospody „U kameňa“.  Obec Mi-
střice zde bude  jako investor  pro vy-
budování podélného parkování v délce 
72m o šíři 2 m ze zatravňovacích tvár-
nic. Předpokládaný termín byl původ-
ně domluven na 07-08 2020, bohužel 
do dnešního dne není zcela jasné, zda 
bude mít investor ŘSZK  zabezpečeny 
fi nanční prostředky pro rok 2020.

V souvislosti se zahájením  opravy 
kulturní památky kapličky Sv panny 
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Marie v roce 2019  budeme žádat u mi-
nisterstva  kultury o fi nanční  prostřed-
ky na dokončení  - odvlhčení zdiva, po-
dlaha, fasáda. (dotace cca 70%) .Obec 
následně  dofi nancuje  zpevněné plochy  
před kapličkou a úpravu prostoru před 
kapličkou. V  případě přidělení dotací 
bychom toto chtěli dokončit do konce 
dubna 2020 v návaznosti na květnovou 
mši, která se zde tradičně koná.

Předpokládáme, že opětovně ještě 
zažádáme o fi nanční částku na obnovu 
kulturní památky barokního  kříže nad 
Javorovcem od ministerstva kultury. 
V  rámci revitalizace okolí točny zažá-
dáme i  o  obnovu kříže na točně- pa-
mátka lokálního významu  přes  MZe 
či Zlínský kraj.  

Chtěl bych poděkoval všem spo-
luobčanům, spolkům a  organizacím, 

kteří se aktivně podílejí na činnostech 
v obci.

Rád bych vám jménem svým, ce-
lého zastupitelstva obce a  všech za-
městnanců Obecního úřadu  Mistřice 
popřál do nového roku pevné zdraví, 
spokojenosti a  správná rozhodnutí 
v osobním i pracovním životě 

Vlastimil Jánoš
Starosta obce 

Vítání občánků
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Narozeno: 
Mikoláš Semela
Ondřej Miloševský
Sandra Stoklasová
Eliška Foltýnová
Eliáš Rozkydal
Viktorie Ondroušková
Ella Pyclíková

Úmrtí:  
Jaroslav Tomek
Josef Bilavčík
Jiří Rudinský
Josef Vašíček
Filoména Ondrůšková
Marie Kůdelová
Marie Medková
Radek Večeřa
Marie Sládková
František Běťák

Přihlášeno: 29
Odhlášeno: 23

Stav obyvatel 
k 30. 11. 2019 – 1 178

Beseda s důchodci 26. května

Ročník 1969 - setkání padesátníků Evidence 

obyvatel

á
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Knihovna Mistřice
Role všech knihoven se v průběhu posled-

ních let výrazně mění. Už to není jen místo, 
kde se pouze půjčují knihy. Knihovna se stá-
vá centrem kulturního a  společenského dění. 
Lidé knihovnu navštěvují také proto, aby se zde 
realizovali, odpočinuli si, pobavili se, navázali 
nové kontakty. Je to místo pro společné setká-
vání, pro trávení volného času, sebevzdělávání 
se.

Nejprve několik statistických údajů:
• Během roku 2019 knihovnu navštívilo 1804 

čtenářů, půjčilo se celkem 4412 knih, 150 
CD a deskových her. Knihovna zprostřed-
kovala mistřickým čtenářům celkem 255 
meziknihovních služeb, tedy výpůjček knih 
z  Knihovny BBB Uherské Hradiště (tato 
služba je poskytována čtenářům v případě, 
že knihovna žádané tituly knih ve svém fon-
du nemá). 

• Uskutečnilo se 17 kulturních akcí, které na-
vštívilo 243 dětí a dospělých. Vzdělávacích 
akcí bylo celkem 7 a  zúčastnilo se jich 83 
dětí ze ZŠ a MŠ Mistřice.

• Za rok 2019 knihovna do svého fondu dopl-
nila 80 nových knih. 

Aby i mistřická knihovna byla také komu-
nitním centrem, začali jsme v  letošním roce 
pořádat akce pro děti a jejich rodiče. Zorgani-
zovali jsme např. tvořivé dílničky (Valentýnské 
tvoření, Jarní tvoření, Tvoření k  MDŽ, Veli-
konoční tvoření, Podzimní tvoření atd.), dále 
akce Malované odpoledne, kdy rodiče s dětmi 
malovali křídami před knihovnou. Úspěšný byl 
také  podvečer s Andersenem, kdy se děti sešly 
v mistřické knihovně, aby si poslechly některé 
Andersenovy pohádky. V nich pak nalezly in-
dície ke splnění zadaných úkolů a na konci je 
čekal skrytý poklad. Rovněž jsme s dětmi vy-
zkoušeli odpoledne strávené s deskovými hra-
mi a hrami s papírem. Vše se ukázalo být vel-
mi zábavné, děti jsou více než šikovné a hravé. 
Všechny fotografi e z těchto akcí můžete najít ve 
fotogalerii na internetových stránkách knihov-
ny. 

Mistřická knihovna navázala také spolu-
práci se ZŠ a MŠ Mistřice. Pro děti a školáky 
jsme uskutečnili celkem 5 vzdělávacích besed 
na různá témata:  Úvod do knihovny, Bajky, Velikonoční tvořeníVelikonoční tvoření

Podzimní tvořeníPodzimní tvoření

Podvečer s AndersenemPodvečer s Andersenem
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Mateřská škola Mistřice

Pohádky, Detektivky, On-line katalog knihovny 
a 2 společná půjčování s výstavkou a čtením nej-
zajímavějších knih.

Chceme-li, aby knihovna byla pro veřejnost 
i nadále atraktivní, je třeba v ní vytvořit příjem-
né a pěkné prostředí. Z toho důvodu plánujeme 
v příštím roce stavební úpravy interiéru knihov-
ny. Prostřednictvím dotací z Ministerstva kultu-
ry ČR bychom také chtěli dovybavit knihovnu 
novými notebooky a LCD panelem. Zaměříme 
se více na skupinu seniorů a připravíme pro ně 
vhodné programy a kulturní akce. Rovněž roz-
šíříme fond deskových her, ať už pro společné 
akce v knihovně, nebo pro individuální zapůj-
čení uživatelům domů. 

Běžná otevírací doba:
St 16:00 – 19:00
Pá 16:00 – 18:00

Otevírací doba během vánočních svátků:
23.12.2019 – 7.1.2020 zavřeno

Přejeme všem čtenářům a  návštěvníkům knihovny 
krásné vánoční svátky plné lásky, pohody a  porozumění. 
A v novém roce především zdraví. 

Za mistřickou knihovnu 
Bc. Ludmila Miloševská, DiS.

Jak ten čas letí…
„Čas rychle běží.“ „To nám to po-

loletí rychle uběhlo.“ „Máme za se-
bou další školní rok, to byla ale rych-
lost.“ Tato slova pronesená zpravidla 
v období hodnocení výsledků se vždy 
setkávají s reakcí: „Rychle ubíhají jen 
prázdniny, všechno ostatní se vleče 
.“

Co se v rychle či pomalu ubíhají-
cím roce 2018 událo u  nás ve škole, 
jaký byl, co přinesl a jak jsme jej pro-
žili?

V průběhu školních měsíců roku 
2018 jsme uskutečnili, zúčastnili se 
nebo se prezentovali téměř na se-
dmdesátce akcí. Ať už to byly naše 
vlastní projekty, výukové programy, 
návštěvy kulturních zařízení nebo 
návštěvy či prezentace na akcích 
společenských, využili a  především 
užili jsme si je v  maximální možné 
míře.

O všech našich aktivitách dáváme 
pravidelně vědět na webových strán-
kách školy a drobný popisek doplňuje-
me fotografi emi /www.zsmistrice.cz/.

Rok 2018 byl pro nás ve školním 
roce 2017/2018 významný především 
130. výročím založení Základní školy 
Mistřice a přípravou na tuto význam-
nou událost. 

Akce s  výročím spojené jsme 
směřovali do měsíce června společně 
s Mateřskou školou Mistřice, protože 
i tam se slavilo výročí, jen o pár desí-
tek menší.

Na oslavy jsme se snažili za fi nanč-
ní podpory zřizovatele dát slavnostní 
punc i  samotným prostorám školy. 
V  přízemí byla dokončena výměna 
interiérových dveří a  starého dřevě-
ného obložení. 

Samotné oslavy vypukly v  neděli 
10. června a do školy se dostavili té-
měř všichni z pozvaných hostů. Že je 
škola plná šikovných děvčat a chlap-
ců, bylo nad slunce jasné  po před-
vedení programu, ve kterém se vystří-
dala vystoupení od mluveného slova, 
přes scénky, písničky, hry na hudební 
nástroje, skvělá taneční vystoupení 
nebo náročné cvičení s  kruhy, švi-

hadly, a to vše v rytmu hudby.
Pro tuto neobyčejnou událost 

jsme zapůjčili všechny kroniky ško-
ly ze Státního okresního archivu 
v Uherském Hradišti, do nichž mohla 
nahlédnout i široká veřejnost, protože 
v sobotu 16. června byla škola otevře-
na pro všechny. Den otevřených dve-
ří vyvrcholil Malou školní akademií, 
rovněž určenou všem, kteří si našli 
čas. 

Zásadní okamžiky ze života školy 
za 130 let uvádíme v krátkém přehle-
du na webových stránkách školy.

Školní rok 2017/2018 jsme ukon-
čili slavnostně na Obecním úřadě 
v  Mistřicích s  žáky pátého roční-
ku, kteří pokračují v  druhostupňo-
vém vzdělávání v  ZŠ Bílovice, v  ZŠ 
Sportovní v Uherském Hradišti a na 
Gymnáziu v Uherském Hradišti. 

S  přáním nezapomenutelných 
a  dobrodružných prázdnin byl na 
společném setkání a následně rozdá-
ním vysvědčení ukončen v pátek 29. 
června školní rok.

Tvořivá dílnička - Kvetoucí stromyTvořivá dílnička - Kvetoucí stromy
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Dům, domek, domeček 

Dařilo se nám ve školním roce 2018/2019

… od narození až do konce života nám poskytuje 
přístřeší, pocit jistoty, bezpečí, zázemí. Rádi se do něj 
vracíme. Zde většinou uléháme a vstáváme do nového 
dne. Že je skutečně jakousi naší pevností, to ví i  děti 
třeba z pohádkových příběhů, kdy v pohádce O  třech 
prasátkách a  zlém vlkovi, ochránil prasátka ten nejo-
dolnější, zděný domeček. Nebo kolik kamarádů zví-
řátek našlo bezpečí v  dřevěném domečku v  poli zase 
v jiné pohádce. Děti toto vnímají a rádi si v domečku na 
školní zahradě MŠ Mistřice hrají, odpočívají. Měli jsme 
domeček, sloužil 16 let. Nebyl však zděný, byl dřevěný, 

16. duben 2019
Slovácká přehlídka mateřinek 

2019 - Klub kultury Uh. Hradiště
Rodiče, prarodiče, strýci, tety a dal-

ší rodinní příslušníci zaplnili velký sál 
Klubu kultury, aby bouřlivě ocenili 
potleskem své děti, vnoučky, synov-
ce a neteřinky při jejich vystoupeních 
hudebních, tanečních, i  pohybových. 
Během 3. ročníku Slovácké přehlídky 
mateřinek se na pódiu v jedenácti vy-
stoupeních vystřídalo více než 200 dětí 
z  jedenácti mateřských škol regionu. 
Mistřičtí nejstarší předškoláci „rozdá-
vali štěstí“ jako kominíčci v  hudebně 
pohybovém cvičení a  rozhýbali pub-
likum, moderátora Davida Pavlíčka 
i  jeho loutkového kamaráda Jožina. 
Rekvizity k  vystoupení si zhotovily 
paní učitelky a za ušití kostýmů děku-
jeme paní Renatě Vaškové.    

15. května 2019
Návštěva mistřické knihovny
Jaké znají děti pohádkové knížky, 

pohádky a  pohádkové nadpřirozené 
bytosti, poznají pohádku podle obráz-
ků a dovedou poskládat její děj podle 
obrázků, dovedou poznat, co do dané 
pohádky nepatří… a  mnoho dalších 
otázek a úkolů měla pro naše nejstarší 
předškoláky připravené paní knihov-
nice Bc. Ludmila Miloševská. Dětem 
zahrála loutkové obrázkové divadlo 
„O koťátku, které zapomnělo mňou-
kat“ a děti se zapojily při pohádce 

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

i když jsme se o něj dobře starali, dosloužil. Děti se ptali 
po novém, nejlépe stejném jako byl ten původní. Malá 
dětská očka plná přání vnímali a jeho pořízení podpo-
řili tito sponzoři: 

Lékaři L&K s.r.o. MUDr. Jiří Lapčík, SVS – CORRECT, 
spol. s r. o. Milan Vyorálek, MIVAGROUP Company s. 
r. o.Radek Varga,  TOPAGRA, spol. s r.o., Ing. Vlastimil 
Lapčík,  paní Kateřina Gregoříková, Nadace SYNOT

Za všechny děti MŠ Mistřice děkujeme.
Marcela Fusková

ředitelka MŠ Mistřice

„O koblížkovi“. Moc děkujeme za 
prohlídku knihovny i  poutavé poví-
dání o významu knihy pro dítě.

26. květen 2019
Putovní přehlídka pódiových 

skladeb regionu Za Moravú
Tentokrát se konala ve víceúčelové 

hale v Březolupech. Zapojilo se 15 vy-
stupujících škol, školek a tanečních či 
pohybových souborů.

„Jak se mistřičtí kominíci učili 
rozdávat štěstí…..“takový název mělo 
vystoupení našich nejstarších před-
školáků a o čem bylo? 

„Kominické řemeslo není jako 
každé jiné, je tak trochu pohádkové 
a možná i mýtické. Pán s bílou čepič-
kou, no bílou, někdy bílou. Jinak celý 
v černém. Tváře a ruce? Občas to vy-
padá, jako by vyšel z  maskérny, kde 
připravují herce na pohádku „S čerty 
nejsou žerty.“ Na ulici je  nepřehléd-

nutelný. Prostě……pan kominík. Kdo 
by při setkání s ním nehledal knofl ík

a nepomýšlel na štěstí. Komín sazí 
zbaví, na zimu ho připraví. Kluci ně-
kdy vymýšlejí, kominíka napalují, na-
schvály mu dělají, pokoje mu nedají. 
Není radno pokoušet, jedna může 
přiletět. Tak se také u nás stalo a dlou-
ho se o tom po dědině povídalo.

Ti mistřičtí kominíčci, malí ještě 
učedníčci, dnes by rádi ukázali, čemu 
už se naučili.“

Vystoupení  s rytmickou skladbou 
mělo úspěch stejně velký jako v  KK 
Uh. Hradišti, tak i  na Besedě s  dů-
chodci a Dětském dni v Mistřicích. 

13. červen 2019
Pes vodní záchranář
Pes už jen svou přítomností do-

káže vyvolat dobrou náladu. Ashley, 
Cienn, Lerry- tři psi a dva pohodoví 
lidé paní Andrea Šťastná a pan Libor 
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Skýpala připravili dětem úžasné dopole-
dne u  mistřické přehrady v  Súhradech. 
Zábavný, poučný a  relaxační dvouho-
dinový program plný dobrodružství 
s  ukázkou výcviku psů vodních záchra-
nářů.

25. červen 2019
Výlet ZOO Hodonín a  plavba po 

Moravě
Netřeba jezdit daleko
Pojedeme na výlet. „Ale kam?,“ ří-

káme si  každým rokem, když hledáme 
místo, které je něčím zajímavé, kde si děti 
rozšíří obzor, poznají nový kraj, případně 
si pohrají, prostě budou spokojené a rádi 
zavzpomínají. První kroky míří do ZOO 
Hodonín, takové miniZOO. Mile nás 
překvapilo, co tady po sedmi letech od 
naší poslední návštěvy vybudovali.   

Přesouváme se k  Přístavišti U  jezu. 
Čeká nás plavba pohádkovou lodí po 
řece Moravě. Pro některé vůbec první 
plavba malým parníkem. Šťastnou cestu 
nám přišli popřát pan král s  královnou, 
která zůstává na palubě s panem kapitá-
nem. Naším velkým úkolem bylo převést 
poklad, který je třeba ochránit před pi-
ráty. Rada od  královny: „V případě pře-
padení zpívat, jenom tak piráty uspíme 
a  zachráníme poklad.“ Jenže piráti jsou 
cháska mazaná, a tak po přepadení naší 
lodě vyloudily po dětech poklad i  s klí-
čem za sladký pamlsek. Naštěstí královna 
dobrou radou a děti písničkou nad neče-
kanou pirátskou návštěvou zvítězily.

Jaký kousek – 50 km a jsme z „pohád-
ky“ doma v  Mistřicích a  hlavně dál od 
pirátů. Ve tvářích dětí i  paní učitelek je 
viditelná únava a spokojenost současně. 
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Základní škola
je ve školním roce 2019/2020 ote-

vřena pro 59 žáků a žákyň. 
O  tom, jak vidí svoji školu, jak se 

v ní cítí, co mají rádi, co se jim líbí a co 
taky ne, se pokusili napsat sami žáci. 

K  tématu velmi zodpovědně při-
stoupili žáci od druhého do pátého 
ročníku. Naši nejmladší nakreslili ob-
rázky a naučili se písničku Okolo školy 
cestička.

Ve druhé a  třetí třídě ještě přidali 
rýmování.

Krátké ukázky :
Do školy chodím ráda. Mám tam 

hodně kamarádů. Někdy se pohádáme, 
ale potom se usmíříme. Máme malou 
třídu, paní učitelka je hodná.  Nebaví 
mě český jazyk. (2. tř.)

Škola. Hurá! Těším se na kamarády. 
Jsou boží. Ráno se už vždycky těším na 
školu. Je boží. (2. tř.)

Škola volá, hurá. Prázdniny už skon-
čily. Je hezký den. Je hezká. Tak jsem si 
ji představovala. Těším se na vyučování. 
Budeme se tam učit těžké učivo. Ale fak-
ticky těžké učivo. Věřte mi. (2. tř.)

Naše třída je malá a paní učitelka je 
hodná a v té třídě mě to baví, protože je 
tam sranda. O přestávkách si hraju s ka-
marády. Naše třída se mi líbí a paní uči-
telku mám ráda a ona nás. Baví mě se 
učit a hrát hry. Tahle škola v Mistřicích 
se mně líbí. (2. tř.)

Naše škola nemá jídelnu. Musíme 
chodit do školky. V angličtině se učíme 
4. lekci a moc nám to jde. Paní učitelka 
nás moc chválí. (3. tř.)

Baví nás chodit do školy, ale nebaví 
nás dělat úkoly. (3. tř.)

Mistřická školička (3. tř.)
Ta naše školička, 
celá je stařičká,
má už 130 let,
přesto vypadá jako rozkvetlý květ.
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Rozhlíží se do kraje,
volá: „Děti, kdo tu je?“

Do školičky děti letí, 
je jich tu už jako smetí!
Učíme se číst, psát, počítat, 
ale někdy nám nejde odčítat.
Násobilka, to je velká věda,  
dobrá je i pro medvěda.

V tělocviku běháme,
skáčeme i hopsáme.
Je tu velká zábava,
chtěl bych tu být do rána. 

O  přestávkách se sejdeme s  kama-
rády a vládne dobrá atmosféra. Hlavní 
prací ve škole je učení, známky, chová-
ní. Když jdu do školy, tak se mi nechce. 
Nejlepší je cesta domů. (4. roč.)

Učení zvládám, akorát něco bych se 
měla doučit. Známky jsou dobré. Občas 
jednička, občas dvojka. Ve škole jsem 
někdy šťastná, někdy smutná. Ve škole 
prožiju strašně zábavy. V  této škole se 
mi moc líbí a doporučuju ji. (4. roč.) 

Učitelky jsou docela milé. Naše uče-
ní je těžké, ale jen někdy. Přestávky jsou 
krátké, velice krátké. (4. roč.)

Mám ráda naši práci ve škole. 
Prožívám každý den dobře. Když jdu do 
školy, tak si říkám vyjmenovaná slova. 
(4. roč.)

Ve škole se musí samozřejmě učit, 
a to si myslím, že každé dítě na světě ne-
snáší. Nejvíc ze všeho mě baví přestáv-
ky, protože si můžu se všemi popovídat. 
Se školou jezdíme také na výlety. A ještě 
jedna věc – když jdu do školy, tak se mi 
nechce. (5. roč.)

Do družiny jsem chodíval. Bylo 
tam moc hraček, hodné vychovatelky 
a  příjemná atmosféra. Spolužáci jsou 
moji kamarádi všichni. Učíme se zají-
mavé věci. Nejvíc mě baví vlastivěda. 
Nejraději mám přestávky, protože můžu 
jíst a povídat si, ale asi bych je prodlou-
žil. Když jdu do školy, tak jdu pomalu 
a naopak, když jdu domů, tak utíkám. 
(5. roč.)

Ve škole prožívám spoustu legrace 
a zábavy, ale také se dozvíme a naučí-
me spoustu nových věcí. Do této školy 
chodím již pátý rok a chodím sem rád. 

Ale zároveň se těším do nové školy na 
druhý stupeň. (5. roč.)

… na závěr jedna celá práce žáka 5. 
ročníku 

Vzdělávací budova
Naše škola se nachází poblíž konce 

Mistřic. Dostaneme se do ní autobusem, 
pěšky, autem. Je malá a má žlutozelenou 
fasádu, která už je celkem stará, ale už 
doufáme, že nám postaví novou. Jsou tu 
strašně malé, ale taky hezké prostory. Je 
tu 5 tříd. Jedna třída je v přístavbě školy. 
Cvičebna je velmi malá, ale v té si užijete! 
Ve cvičebně máme taky kozu, švédskou 
bednu a balóny. Učebna informatiky je 
boží. Je tam patnáct počítačů a  jedno 
velké plátno. Školní družina je tu taky. Je 
tam spoustu zajímavých hraček a čas se 
tam zažene rychle. Spolužáci jsou tady 
velmi milí. Máme tak hodné paní učitel-

ky. Nejsou ani tak přísné, ale to mi ne-
vadí. Paní vychovatelky jsou taky velmi 
hodné, jsou nadšené, někdy přísné, ale 
tak se mi to líbí. Naučili mě tady spoustu 
věcí. Nejvíc mě baví informatika, mate-
matika a tělocvik. Přestávky jsou šílené, 
ale nejraději mám velkou přestávku. To 
je prostě naše boží škola. 

Když budu psát jazykem našich 
žáků, tak musím napsat -  jsou boží. 

Jsou to děti a jsou takové, jaké mají 
být. Máme ve škole dny pohody, vese-
lí, radosti, ale také dny, kdy musíme 
zvednout prst či hlas. 

Jsme prostě živá škola a za všech-
ny z  ní Vám, milí spoluobčané, přeji 
pěkné vánoční svátky, domácí pohodu 
a do dalšího roku pevné zdraví a mno-
ho úspěchů.

Vladimíra Hrdinová, ředitelka školy
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Spolek rodičů z Mistřic 
Již 5 let se snažíme organizovat nejrůznější akce pro děti 

i dospělé obyvatele Mistřic. S hrdostí mohu říci, že se nám 
to daří a že nás to pořád baví. Nápadů je celá řada a i přesto, 
že jsou naše fi nanční prostředky omezené, daří se nám jich 
díky sponzorům a Obecnímu úřadu spoustu realizovat.

Nevím, kterou akci z  roku 2019 zdůraznit, protože 
všechny byly skvělé a něčím zajímavé. Za zmínku stojí druhý 
turistický výšlap do Brumova Bylnice, který jsme podnikli 
v září. Počasí nám přálo a moc jsme si to s dětmi užili. 

Novou neplánovanou akcí byl pronájem lední plo-
chy na zimním stadionu v Uherském Hradišti jenom pro 
Mistřičáky. Bylo to moc fajn, malí i velcí se vyřádili na brus-
lích, přestože venku vládlo krásné teplé počasí. 

S  úspěchem se také setkala beseda pana PaeDr. Jiřího 
Jilíka, který tu byl v listopadu již po čtvrté. Jeho vyprávění 
doplnily děvčice z Polešovic, které zazpívaly a zatančily. 

Na rok 2020 máme naplánované následující akce: 
Leden:  Rodičovský ples: sobota 18.1.2020 od 19 h
Únor:  Maškarní ples:  sobota 22.2.2020 od 15 h
Duben: Ukliďme svět! Ukliďme Česko! 
   Ukliďme Mistřice!: neděle 5.4.2019 od 14 h 
   Pálení čarodějnic: čtvrtek 30. 4.2019 od 17 h 
Červen: Dětský den: neděle 7.6.2020 od 15 h 
   Podjezd: pátek 26.6.2020 od 19 h
Září:  Turistický výlet: neděle 20.9.2020  
Listopad:  PaeDr. Jiří Jilík:  - pátek 6.11.2020 od 18 h
   Adventní čarování: pátek 27.11.2020 od 17 h
Prosinec: Mikulášský rej: neděle 6.12.2020 od 15 h
   Silvestrovský výšlap: čtvrtek 31.12.2020 od 14 h

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

Za Spolek rodičů Vám přeji pohodové prožití svátků vá-
nočních a  vše nejlepší v novém roce.

Vendula Kašná
Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic 
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Rok 2019 očima Mistřických frajárek

Stavění máje - ročník 2001

Možná by se mohlo zdát, že jste o nás 
v  letošním roce neslyšeli tak často jako 
v jiných letech, přece jen nás studia a prá-
ce zanesla do různých koutů republiky, 
ale rozhodně nezahálíme a v dalším roce 
se máte na co těšit. Fungujeme už neuvě-
řitelných pět let, i proto si toto krásné vý-
ročí žádalo menší změnu. Díky příspěv-
ku obce jsme se tak mohly na Slavnostech 
vína a  otevřených památek představit 
v  nových krojích, které si můžete pro-
hlédnout na fotografi ích. Za ušití sukní 
děkujeme “tetě“ Bilavčíkové (Ludmila 
Bilavčíková) a za kordule pak děkujeme 
paní Janě Burešové ze Spytihněvi.

Foto Tereza OndrůškováFoto Tereza OndrůškováFoto Tereza OndrůškováFoto Tereza Ondrůšková

Ještě ve starých krojích jsme v červ-
nu zazpívaly padesátníkům na obci, kde 
si to vždycky moc užijeme, protože nám 
nalejú :-D.  Na další rok už si snad popr-
vé poručíme aj teplý čaj, prý majú novú 
klimatizaci.

Prázdniny jsou pro nás vždy na akce 
velmi bohaté a mimo Slavnosti vína, na 
které se po celé prázdniny připravujeme, 
jsme byly začátkem července pozvány 
na Folklorní večer na Kolejním nádvoří 
v Uherském Hradišti, který je každoroč-
ně součástí programu Slováckého bea-
chového léta.

Doslechli se o  nás také v  Napa-

jedlích, a  tak nás přizvali na Moravské 
chodníčky, kde jsme sice vystoupily 
v menší a komornější sestavě, nicméně 
nádherné prostory kaple nám dopo-
mohly, a když jste zavřeli oči, prý nikdo 
nic nepoznal.

Stihly jsme se i soustředit a připravit 
na trochu propršené Slavnosti vína, kde 
nás každoročně spousta z vás podporuje 
a my si toho moc vážíme. Děkujeme. Teď 
už se soustředíme na Štěpánskou besedu 
u cimbálu (26. 12. 2019, Mistřická hos-
poda), kde se na všechny moc těšíme.

Za Mistřické frajárky 
Barbora Huňková
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Stavění máje - ročník 2001

Hody
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Slavnosti vína
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Zahrádkáři z Mistřic a Javorovce
Vážení spoluobčané, přátelé za-

hrádkáři, 
dovolte mi krátké ohlédnutí za 

tímto končícím rokem, který byl pro 
nás zahrádkáře opět plný práce a růz-
ných akcí. Mnohé se nám podařilo, na 
něčem musíme ještě zapracovat. 

Zahrádkář je v pohybu celý rok. Na 
jaře sází, v létě zalévá a likviduje plevel, 
na podzim sklízí a v zimě dohání, co 
během roku nestihl na zahradě nebo 
v domě. Zkrátka je to mravenčí práce 
někdy s menším či větším úspěchem. 
Vždyť to znáte. Můžete se půl roku 
snažit a  přijde špatné počasí a  celá 
Vaše snaha přijde vniveč. Ale jak se 
říká – i cesta může být cíl a malý díl-
čí neúspěch nás přece nemůže zlomit. 
A  tak nezáleží na tom, zda nás baví 
pěstovat zeleninu, ovoce, bylinky nebo 
květiny. Rozhodující je, jestli nás prá-
ce na zahradě těší. A když z naší práce 
také něco vzejde, jsme šťastní. Taková 
vlastnoručně vypěstovaná zdravá zele-

nina nebo voňavá jablíčka bez chemie, 
to přece musí zahřát u srdce každého. 

A  jak se letošní rok vydařil naší 
zahrádkářské organizaci? Rok 2019 
byl opět bohatý na různé akce. Tou 
největší se pro nás na jaře stala účast 
na obnově výsadby stromů na Hra-
ničce, podél hlavní cesty do Javorovce. 
Tato akce byla provedena za podpory 
Nadace ČEZ, která přispěla na nákup 
stromů bezmála 150 tisíci korun. Vysa-
dili jsme celkem 40 ovocných stromů 
různých druhů (jabloně, hrušně třešně 
a trnky). Zdá se, že horké léto přežily 
téměř všechny. Naše péče o ně výsad-
bou samozřejmě neskončila. Bude 
pokračovat ještě pár let, než dostanou 
svůj tvar a splynou s krajinou. O výsad-
bě stromů se dnes hodně mluví i v ce-
losvětovém měřítku. Jsme proto rádi, 
že nezůstáváme pozadu a  sledujeme 
trendy.

Možná se k Vám doneslo, že téměř 
každý rok má obec problém najít ten 

správný „vršek“ pro stavění máje. Roz-
hodli jsme se proto zavést novou tradi-
ci. Každý rok vysadíme dvě až tři boro-
vičky, jejichž koruny budou po letech 
zdobit obecní máj. Letos jsme vysadili 
tři kusy Borovice černé. Dva stromky 
na pozemku školky a  jeden u  školy. 
Ruku k dílu přiložily i děti, které se tak 
za pár let mohou těšit na ten nejkrás-
nější „vršek“ májky v okolí.

I  letošní jaro jsme neseděli doma 
a  vyrazili společně na Jarní Florii do 
Kroměříže. Zkontrolovali jsme za-
hrady, stříhali stromky u pana Libora 
Žáka nebo roubovali u pana Františka 
Mikla. Je pro nás důležité šířit osvě-
tu zahrádkaření ve všech oblastech. 
Zahrádkaření, to není jen ovoce a ze-
lenina. Jsou to také byliny a  květiny. 
A  protože pěstování bylinek je dnes 
hodně populární, pozvali jsme k nám 
v  únoru bylinkáře a  lázeňského lek-
tora, pana Karla Štenbauera. Jeho po-
vídání o  bylinkách a  jejich léčivých 
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Zahrádkářův rok 2019
Jak jistě víte, zimy se poslední leta neprojevují nikte-

rak silnou intenzitou mrazu v zimním období, což nám 
umožňuje s úspěchem pěstovat teplomilné rostliny jako je 
kiwi, kaki, a fíky. Broskvoně a meruňky se pro nás stávají 
samozřejmostí.

Teploty v  lednu se pohybovaly od -7 do – 14 °C 
a v únoru přes den již od +4 °C po 8–10 °C. V březnu již 
nemrzlo a odpolední teploty byly až +18 °C. V polovině 
dubna se pak ochladilo a na konci měsíce vzrostly teploty 
až na 28 °C. Vše nám na zahrádkách tak krásně odkvetlo 
a opylilo. První tropické teploty 31,3 °C přišly 5. června. 
Ty pak od konce měsíce až do srpna pokračovaly někdy až 
nad 36 °C. Září a říjen byli měsíce teplé a v listopadu jeden 
den i mírně mrzlo. Jinak teploty do 13 °C.

V  lednu spadlo po květnu druhé největší množství 
srážek 103 mm. Květen byl tak srážkově nadprůměrný 

s množstvím 127 mm. Celkový průměr srážek byl od ledna 
do konce listopadu 691 mm.

Úroda jablek, hrušek byla menší. Třešní, broskvoní 
a meruněk bylo dost. Menší byla i úroda vína. Co se týká 
nemocí, tak padlí a strupovitosti bylo méně než jiné roky 
u  jádrovin. Zato za menší úrodou stojí obaleč jablečný 
a obrovská monilióza (hniloba) včetně vosí a sršňů. U vína 
se ve větším měřítku, než kdy jindy projevila Botritýda 
(šedá hniloba).

Letos bylo i méně mšic než jiné roky. Zato přibývá rzi 
hrušňové, kde přenašeči jsou různé chvojky a jalovce, kte-
rých lidi vysazují stále více a více. Tyto jalovce by měli být 
cca. 300-500 m od hrušní. Jinak je nutno často stříkat. Pro-
jevila se i seschlost jader ořešáků způsobena Vrtulou nebo 
Antragnózou. Ochranou je provedení postřiku v červenci.

František Mikel

účincích na lidský organismus mnohé 
zaujalo natolik, že si ho na podzim při-
šli znovu poslechnout do Bílovic. Jeho 
přednáška byla opravdu skvěle připra-
vená, velmi poučná a možnost zakou-
pení různých mastí vyrobených podle 
jeho receptů už byla jen „třešničkou na 
dortu“ celé akce.

Nejvíc času a sil jsme ale věnovali 
zvelebování naší zahrady. Na brigá-
dách v zahradě jsme odpracovali přes 
300 brigádnických hodin. Nejvíc času 
nám zabrala údržba zahrady a  zvele-
bování prostředí. Odměnou nám pak 
bylo společné červnové posezení u tá-
boráku a při kytaře a dobré náladě.

Všem, kdo se zapojili srdečně dě-
kuji. Našli si čas a  místo své rodině, 
svému domu i své zahradě se věnovali 
té obecní.

S podzimem práce na polích a za-
hradách končí. Je tak konečně čas se 
po práci zastavit a  pobavit s  přáteli. 
Protože úspěšně spolupracujeme se 

zahrádkáři z  Bílovic, byli jsme po-
zváni strávit společně s nimi večer ve 
vinném sklepě u  pana Radka Vymy-
slického. Moc se nám tam líbilo a my 
jsme se rozhodli uskutečnit košt vína 
na jaře 2020 také u nás. Už máme i ter-
mín, košt se uskuteční 17. dubna 2020 
v pohostinství u Knotů. Ale ještě před 
tím nezapomeňte na již tradiční košt 
slivovice, který se bude konat 31. ledna 
2020 tamtéž. Těšíme se na Vaše soutěž-
ní vzorky!

Ne vše se nám ale podařilo stih-
nout. Stále je před námi spousta úko-
lů a práce. Jednou z věcí, kterou jsme 
nestihli byla příprava podzimního 
prodeje stromků. Můžete se však o to 
více těšit na jaro 2020. Budeme mít pro 
vás připraveny jabloně, slivoně a třeš-
ně nejrůznějších odrůd. V  březnu 
nebo dubnu bude na obecní zahradě 
probíhat i ukázka řezu. Kdo přijde, ur-
čitě se něco nového dozví. Nestyďte se 
a přijďte, jste srdečně zváni!

V zahradě už druhým rokem pro-
vozujeme také školní zahradu pro 
žáky místní základní školy. V nadchá-
zejícím roce 2020 bychom byli rádi, 
kdyby si zde žáci kromě pěstované 
zeleniny, mohli vysadit i květiny, by-
linky anebo vyrobit třeba ptačí budky 
a krmítka. 

Je čas adventní. V  době, kdy píši 
tento článek ještě nevím, zda ty letoš-
ní Vánoce budou „na sněhu“ či „na 
blátě“. Zda bude mrznout nebo bude 
jen nevlídně lezavé počasí. V každém 
případě Vám určitě přijde vhod recept 
na všelék mezi léky, na zázvorový likér. 
Použijte ho jako prevenci nebo lék na 
nachlazení. 

  Vážení spoluobčané, závěrem 
bych Vám i všem Vašim blízkým rád 
popřál hodně zdraví, štěstí a  pohody 
v  nadcházející době vánoční a  v  no-
vém roce 2020 pak mnoho sil a elánu 
- nejen toho zahrádkářského.

Petr Blažek

Zázvorový likér
Budete potřebovat
- 500 g zázvoru
- 6 citronů
- ¾ sklenice medu
- slivovice
- 0,5 dcl vody

Postup
Do 4 -litrové sklenice nastrouháme očištěný zázvor, přidáme oloupané 
a  jader zbavené citrony, které nařežeme na kousky. Přidáme med, vodu 
a dolejeme slivovicí. Necháme 7 – 10 dní odležet a po tuto dobu každý den 
promícháme (i vícekrát) Scedíme a plníme do sklenic.
Dobrou chuť a na zdraví!  Petr Šácha
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Slavnostní rok v SDH Mistřice 
Jubilejní rok sboru dobrovolných 

hasičů jako každý jiný rok začal vý-
roční valnou hromadou. 5.ledna jsme 
se v  hospůdce U  KAMEŇA setkali, 
abychom zhodnotili rok 2018 a  se-
známili se s úkoly na rok letošní. Svou 
návštěvou nás poctil starosta obce 
Mistřice, s  kterým jsme pohovořili 
i o spolupráci při přípravách na osla-
vy výročí našeho sboru.

První organizační činností byl 
tradiční mistřický fašank, který byl 
zmíněn již v  minulém čísle Mistřic-
kých novin. Jen bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu této tradiční akce. Přede-
vším však Emě Kocábové, která je již 
dlouhou dobu hlavní organizátorkou 
a tažnou silou této akce.

Hlavní událostí letošního roku 
pro mistřické hasiče byly oslavy 120 
let založení sboru dobrovolných ha-
sičů v  Mistřicích. Prvotní přípravy 
začaly již v  loňském roce. Určení 
termínu bylo dost podstatné. Přede-
vším vyhnout se hasičským akcím 
v blízkém okolí bylo prioritou. Přes-
tože hasiči v  sousední obci Bílovice 

byly informováni o  našem termínu 
konání oslav došlo k  nedorozumění 
a  naplánovali oslavy svého hasičské-
ho sboru na stejný termín. Což nám 
situaci mírně ztížilo. Nezbývalo si 
alespoň přát na určený termín pěkné 
počasí. Což se vydařilo. Program byl 
naplánován na celý sobotní den 25. 
května. Od ranních hodin se sjížděla 
technika na smluvenou výstavu, kte-
rá byla shromážděna na točně na ná-
vsi. V hasičské zbrojnici byla celý den 
k zhlédnutí výstava činnosti od zalo-
žení sboru až po současnost. Nainsta-
lovány byly i  videoprojekce. V  10:00 
čestná jednotka i s dalšími členy SDH 
položili věnec k  pomníku padlých. 
Vzhledem k  příznivému počasí se 
mohla uskutečnit  bohoslužba za živé 
a  zemřelé hasiče na tanečním výleti-
šti. Při konání této bohoslužby byla 
farářem bílovské farnosti Pavlem Ma-
curou vysvěcena soška svatého Floriá-
na patrona hasičů. Tato soška je nyní 
instalována na čele hasičské zbrojnice. 
Od 12:00 hodin proběhla v pohostin-
ství u  Knotů výroční valná hromada 
za účasti několika významných hostů. 

Přítomni byli zástupci od nejvyšších 
složek hasičského hnutí. Význam-
ným hostem byl Jiří Čunek, hejtman 
Zlínského kraje. Dále byly přítomni 
nejvyšší představitelé obce Mistřice 
a  zástupci jednotlivých složek naší 
obce. Po přivítání přítomných hostů 
a  členů SDH byly ve zprávě starosty 
sboru všichni přítomní seznámeni 
s  historií našeho sboru. Následovalo 
předání vyznamenání členům našeho 
sboru. Starostou krajského sdružení 
hasičů bylo uděleno našemu sboru 
Čestné uznání KSH. Poté následovala 
diskuse a zdravice hostů. Se zdravicí 
se připojil i hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek který předal při příležitos-
ti oslav našeho sboru starostovi obce 
a  veliteli jednotky SDH do užívání 
našeho sboru čtyři dýchací přístroje 
značky DRÄGER pořízené z  dotací 
zlínského kraje. Po diskusi byly všich-
ni pozváni na odpolední program. 
V rámci odpoledního programu bylo 
provedeno námětové cvičení jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obce 
Mistřice na místní obchodní středis-
ko. Dále byly provedeny ukázky ha-ý ý y y p y yý
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Spolek rybářů Mistřice
Spolek rybářů Mistřice se stejně jako v minulých letech 

snaží dobře hospodařit na obecních rybnících. Sečením 
trávy, hrabáním, opravou hrází a  dalším zvelebováním 

se snažíme udržet hezký ráz krajiny, která je součástí naší 
obce. Tímto velmi děkujeme obecnímu úřadu za pomoc.

Jako každý rok i letos proběhne prodej vánočních kap-
rů. Ten se uskuteční v sobotu 21. 12. 2019. 

I  nadále se budeme snažit spolupracovat se Spolkem 
rodičů z Mistřic a podporovat je v jejich aktivitách.

Ještě jednou chci poděkovat obecnímu úřadu za pod-
poru. Také děkuji všem členům spolku za odvedenou práci 
v tomto roce.

Na závěr mi dovolte popřát všem spoluobčanům Mis-
třic a Javorovce klidné a radostné prožití vánočních svátků. 
Do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Petrův zdar Za Spolek rybářů Mistřice
Eva Šilhavíková

sičského záchranného sboru Zlínské-
ho kraje, územního odboru Uherské 
Hradiště. Od 17 hodin byla na taneč-
ním kole za obecním úřadem taneční 
zábava z dechovou hudbou STŘÍBR-
ŇANKA. Přestože nebylo vstupné na 
hudební zábavu vybíráno a vstup byl 
zdarma, byla velmi zarážející nízká 
účast našich spoluobčanů. Což byla 
asi největší kaňka na jinak zdárném 
průběhu oslav 120 let založení sboru 
dobrovolných hasičů Mistřice.

O tom, že hasiči v naší obci nejsou 
jen k zábavě museli v letošním roce do-
kázat hned třikrát. První poplach byl 

jednotce SDH obce Mistřice vyhlášen 
při požáru zemědělského stroje v are-
álu AGRI-M. Další zásah byl vyhlášen 
při požáru travního porostu v  katas-
tru obce podhájí. Při obou požárech 
byly na místě zásahu naše jedntka jako 
první. Poslední poplach byl vyhlášen 
po vydatných deštěch, když původní 
místo zásahu měla být obec Kněžpole. 
Jednotka však byla později převelena 
do Uherského Hradiště místní části Ja-
rošov na čerpání naplavené vody a blá-
ta. Při této příležitosti by jsme chtěli 
všechny spoluobčany upozornit na zá-
kaz parkování před vraty nové hasičské 
zbrojnice, především v  odpoledních 
a  nočních hodinách. Při posledním 
zásahu totiž z důvodu zaparkovaného 
vozidla před hasičskou zbrojnicí mu-
sela jednotka použít osobní vozidlo 
velitele jednotky, jelikož nebylo možné 
vyjetí cisternového automobilu z  ha-
sičské zbrojnice.

Teď však přistupme k  příjemněj-
ší problematice. Soutěžní družstvo 
mužů v letošním roce navštívilo třicet 
závodů. Na prvním místě se umístili 
dvakrát, druhé místo obsadili jeden-
krát a třetí místo celkem čtyřikrát. Po-
těšující informací je, že právě domácí 
soutěž O putovní pohár starosty obce 
Mistřice byla jednou z těch vítězných. 
Družstvo SDH Mistřice na domácí 
půdě dosáhlo svůj nejlepší čas na 3B 

v celém letošním ročníku.   Své jedi-
né druhé místo pak dosáhlo domácí 
družstvo našeho sboru na noční sou-
těži v  domácím prostředí.

Jubilejní třicátý ročník soutěže 
O  putovní pohár starosty obce Mi-
střice navštívilo dvacet mužských 
týmů a  jedenáct ženských týmů. Za 
vítězným domácím družstvem se na 
dalších příčkách umístili SDH Mys-
ločovice a SDH Hoštice. Mezi ženami 
se nejlépe dařilo družstvu SDH Boj-
kovice před  druhými Pohořelicemi 
a  třetími Vlachovicemi.  V  nočních 
hodinách se pak uskutečnila noční 
soutěž o  pohár RWD FIRETEAMU 
Mistřice. Domácí družstvo mužů se 
muselo smířit s druhým místem za ví-
tězný družstvem SDH Velký Ořechov 
„C“. třetí pak skončilo družsvo Vésky 
„B“. Mezi ženami na shodné trati jako 
u mužů se nejlépe dařilo SDH Nětči-
ce před druhými Kostelanami. Dvě 
družstva žen svůj pokus nedokončilo.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na činnosti ha-
sičského sboru. Především těm, kteří 
nejsou našimi členy a pomohli při or-
ganici oslav našeho sboru. Jelikož se 
blíží začátek nového roku. Tak bych 
rád popřál do roku 2020 všem našim 
spoluobčanům hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

v

v
v
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Přehrada

TJ Sokol Mistřice 
Hodnotit rok 2019 v TJ Sokol Mi-

střice pro mě není lehké. Po sportov-
ní stránce jsme si dali za cíl zkvalitnit 
a stabilizovat mužstvo mužů tak, aby 
mohlo bojovat o postup do okresní-
ho přeboru. Před podzimní přípra-
vou jsme získali na přestup Petera 
Vrtáka z Havřic, na hostování Filipa 
Nováka z Nedachlebic a Karla Baja-
ju z Bílovic. Z kněžpolského dorostu 
se vrátil Martin Tomeček. Tito hráči 
zkvalitnili náš kádr. Pod tímto do-
jmem je 4. místo se ziskem 17 bodů 
skórem 41:30 pro mě osobně velkým 
zklamáním Až neuvěřitelná byla 

nevyrovnanost výsledků a  výkonů, 
když jsme např. po skvělém výkonu 
porazili vedoucí Hluk 5:0 a  za tý-
den jsme prohráli v Boršicích s prů-
měrným soupeřem 7:3. I  toto vedlo 
k tomu, že byl na konci sezóny odvo-
lán trenér Petr Jurník. Přes tento vý-
sledkový neúspěch u nás pan Jurník 
odvedl jak u mužů, tak i u žáků velmi 
kvalitní práci, za kterou jsme mu vel-
mi vděční. No a co bude na jaro? Lo-
gicky hledáme nového trenéra. Po-
kusíme se udržet stejně kvalitní kádr. 
Dobře přes zimu potrénovat a  na 
jaro zabojovat o minimálně 3. místo 

s co nejvíce body, což by mohlo při 
určité konstalaci stačit na postup do 
okresního přeboru (za předpokladu, 
že Hluk postup znovu odmítne).

Tak jak nám jde u mužů o výsled-
ky, tak v  žákovské kategorii máme 
jiné priority. Chtěli bychom za ka-
ždou cenu udržet formát velkého 
hřiště. To znamená fotbal s 11 hráči. 
V současné době na celém okrese už 
funguje pouze 8 mužstev klasických 
venkovských žáků na velkém hřiš-
ti. Radost nám dělala skutečnost, že 
zimní přípravu absolvovalo až 17 
žáčků. Postupem času se kádr tro-
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chu zúžil, ale sezonu jsme společně 
se třemi kluky z Kněžpole v pohodě 
odehráli. 7. místo a 6 získaných bodů 
nejsou až tak důležité. Důležitější je, 
že se pod vedením trenérského dua 
Petr Jurník, Libor Žák hoši jedno-
značně zdokonalují ve fotbalových 
dovednostech a  vyrůstají nám tam 
fotbalové osobnosti, které do bu-
doucna zkvalitní naše dospělé muž-
stvo.

22.6.2019 jsme byli pozváni do 
rakouského Manku, kde se loučil se 
svou bohatou a  úspěšnou kariérou 
náš odchovanec Pavel Stašek. Pro 
hráče, funkcionáře a fanoušky to byl 
velký zážitek. Pavel si v  Rakousku 
udělal obrovské jméno, je to velká 
osobnost. Bylo nám ctí reprezento-
vat Mistřice v cizině při jeho loučení 
a  reprezentovali jsme dobře. Zápas 
skončil 3:3 a  vzorně jsme zvládli 
i následující společenský večer. Mis-
třická slivovice a vlčnovské koláčky 
Rakušanům velmi chutnaly. V prů-
běhu akce jsme přátele z Manku po-

zvali na oplátku v roce 2020 k nám 
do Mistřic. Třeba z  toho vznikne 
tradice.

 Rád bych touto cestou poděkoval 
Obecnímu úřadu v Mistřicích za fi -
nanční pomoc, kterou nám umožňu-
je fungování naší TJ. Zvlášť oceňuji 
realizaci závlahového systému od 
fi rmy Trávníček Jalubí. Tato investice 
navazuje na vybudování studny mi-

nulým zastupitelstvem a bude sloužit 
ke zkvalitnění hrací plochy. 

Na závěr bych chtěl za výbor po-
děkovat všem hráčům, jejich part-
nerkám, rodičům žáků, sponzorům, 
fanouškům i všem, kdo se podílí na 
činnosti našeho fotbalového oddílu.

Děkujeme.
Ing. Vlastimil Lapčík

j



Obec Mistřice darovala Uherskohradišťské 
nemocnici fi nanční dar 5.000 Kč v  rámci 
projektu „STROM PRO NEMOCNICI“.
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Strom pro nemocnici 

v Uherském Hradišti

Zastupitelé darovali ... 

PAHOP  15000 Kč
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Vánoční strom
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Výlet do Olomouce 

a návštěva Moravského divadla

Víte že…
Denně naší obcí projede v průměru 1500 a v pátky až 2000 vozidel. Největší frekvence je v časech od 9:00 do 15:00 

hodiny. Nejvyšší zaznamenaná rychlost překročila hranici 113 km/h. Za měsíce říjen a listopad celkem projelo obcí 
oběma směry 95925 vozidel. Směrem z obce, tj. od obchodu ke škole, projelo 49155 z nichž 14986 překročilo povo-
lenou rychlost 50 km/h. To je bezmála 30% vozidel, které se prohnaly vyšší rychlostí kolem školy 
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Neznámí vojáci II. světové války

Střípky z historie

Mnozí z nás se zamýšlí nad naší 
pohnutou historií, především minu-
lým 20. stoletím. Chtěl bych proto 
připomenout osudy tří mistřických 
– javorovských rodáků, kteří se za-
pojili za II. světové války do boje 
proti německým okupantům. Jejich 
památka by neměla být zapomenuta 
a  k  tomu slouží i  tento krátký člá-
nek. Při hledání pramenů k mistřic-
ké historii, jsem našel krátké zmínky 
o  vojácích britské RAF Františkovi 
Bečicovi, Vojtěchovi Melichárkovi 
a vojínovi československé zahranič-
ní armády v Palestině Aloisovi Do-
čekalovi. Významně mi pomohl pan 
Vojtěch Bečica, jenž mě poskytl in-
formace ze svého osobního archivu, 
a  svědectví pana Františka Vaňka 
z Javorovce.

František Bečica se narodil 14. 
prosince 1913 v  Javorovci čp. 28 
rolníkovi Jiřímu Bečicovi, který se 
do Javorovce přiženil, když si 22. 
ledna 1907 vzal Filomenu Březi-
novu, dceru javorovského rolníka 
Antonína Březiny. František Bečica 
vychodil obecnou školu v Javorovci, 
měšťanskou školu v Bílovicích a tři 
ročníky odborné školy kovodělné 
v  Uherském Hradišti. V  roce 1935 
narukoval do Hodonína k pomocné 
eskadroně 7. dragounského pluku, 
kde byl zařazen jako radiotelegrafi -
sta do spojovací čety. Po absolvová-
ní vojenské prezenční služby odešel 
v  roce 1937 do zálohy. Po vyhlá-
šení mobilizace 1938 byl přidělen 
jako zástupce velitele radiostanice. 
K boji nakonec nedošlo a naše země 
v březnu 1939 obsadily německé voj-
ska. Po okupaci Československa byl 
v roce 1940 odeslaný protektorátní-
mi úřady na nucené práce do Říše 
– Rakouska, kde pracoval v ocelár-
nách. Při krátkých návštěvách u ro-
dičů v  Javorovci se potkal s  o  5 let 
mladším Vojtěchem Melichárkem 
a oba mládenci se domluvili, že ute-

čou z obsazené země do Anglie, kde 
se chtěli přihlásit k naší zahraniční 
armádě. Vojtěch Melichárek se na-
rodil 3. dubna 1918 v  Javorovci čp. 
17 hostinskému Ferdinandovi Me-
lichárkovi. Po absolvování obecné 
školy v Javorovci nastoupil do reál-
ného gymnázia v Uherském Hradi-
šti, které ukončil maturitou. Potom 
začal studovat na vysoké škole me-
dicínu, avšak po absolvování prv-
ního semestru německé okupační 
orgány vysoké školy zavřely. V oku-
pované zemi čekalo na vyhozeného 
studenta pouze nasazení na práce 
v Říši. Proto po domluvě s Františ-
kem Bečicou, přešel v  únoru 1942 
u  Břeclavi protektorátní hranici 
a ukrýval se u známých v Rakousku. 
Když se potom setkal se svým rodá-
kem Františkem Bečicou, oba v noci 
z 6. na 7. dubna přeplavali řeku Rýn. 
Po přechodu hranice obešli pohra-
niční kontrolu u  Montlingen, ale 
záhy je zadrželi švýcarští policisté 
a  internovali v  táboře Lindenhof 
(pošta Witzwill). Vojtěchovi Meli-
chárkovi se podařilo kontaktovat 
svého známého Františka Zálešáka 
ze Zarazic, který již sloužil v česko-
slovenské brigádě, a věc začaly řešit 
naše orgány prozatímního minis-
terstva obrany v Londýně. Tehdejší 
zástupce československé zahraniční 
vlády ve Švýcarsku Dr. Jaromír Ko-
pecký vyhledal oba internované ja-
vorovské rodáky a zařídil jim cestu 
přes Marseille do neutrálního Špa-
nělska, odkud měli pokračovat dál. 
Aby ochránili své příbuzné, cesto-
vali s  falešnými doklady. Vojtěch 
Melichárek pod falešným jménem 
Ludvík Mazůrek ze Staroviček. Pu-
tovali ve skupině 9 lidí, kterou vedl 
rodák z Radvanic u Ostravy Augus-
tin Merta. Při přechodu Pyrenejí do 
Španělska je při hledání potravin 
zadrželi Frankovi gardisti a  inter-
novali je v táboře Miranda de Ebro. 

Naše zahraniční odbojové složky 
již jejich cestu do Anglie sledovaly 
a koncem března 1943 za zadržené 
československé mládence interno-
val neofi ciální zástupce ČSR v Mad-
ridu Dr. Formánek. Podařilo se mu 
zařídit budoucím vojákům cestu do 
Anglie přes Gibraltar na lodi Santa 
Rosa. Mezitím stačil 24. dubna 1943 
podepsat František Bečica prohláše-
ní, že se dává k dispozici českoslo-
venské vládě v zahraničí a vstupuje 
do československé armády v zahra-
ničí. František Bečica byl 22. červ-
na 1943 odveden a přidělen k BTD 
(brigádní tanková dílna), kde pra-
coval jako písař. Potom jej na vlast-
ní žádost převedli v  červenci 1943 
k letecké službě, kde jej vycvičili na 
palubního mechanika. Od 16. pro-
since 1944 byl přidělený, jako letec-
ký mechanik k  311 bombardovací 
peruti RAF. V bojové službě potom 
nalétal celkem 130 hodin. V  roce 
1946 byl vyznamenaný Českoslo-
venským válečným křížem 1939, 
Medailí za chrabrost, Medailí za zá-
sluhy a  rovněž v  Londýně obdržel 
Československou vojenskou pamět-
ní medaili. Armádu opustil v  hod-
nosti rotmistra a bydlel v Praze, kde 
pracoval v národním podniku PAL 
(Spojené závody pomocného auto-
mobilového a  leteckého průmyslu, 
který vznikl po roce 1945). Po pře-
vratu v  roce 1948 František Bečica 
emigroval do USA.

Jeho kamarád Vojtěch Melichá-
rek byl pak ve stejný den 22. června 
1943 odvedený a  přidělený k  pěší 
rotě. Od 7. září 1943 nastoupil k le-
tecké službě a  po prodělání letec-
kého výcviku začal od 28. února 
1944 létat jako výkonný letec u 311 
bombardovací peruti RAF, kde pů-
sobil do 5. května 1945. U  Česko-
slovenské armády sloužil do srpna 
1945, kdy ji opustil v  hodnosti če-
tař aspirant. Nastoupil znovu jako 
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Vrtná věž

student do školních lavic, aby si 
dokončil vysokoškolské studium. 
Změnil však obor a vystudoval lesní 
inženýrství. V roce 1946 byl vyzna-
menaný Medailí za zásluhy a v Lon-
dýně Československou pamětní me-
dailí. Vojtěch Melichárek pracoval 
u  Vojenských lesů a  z  Javorovce se 
odstěhoval do Brodku u Přerova.

O třetím příslušníkovi zahranič-
ních jednotek toho víme nejméně. 
V archivu ministerstva obrany je jen 
krátká zmínka, že 20. února 1942 
byl v  Palestině – Jeruzalémě odve-
dený Alois Dočekal narozený v roce 
1908 v  Mistřicích, okres Uherské 
Hradiště. Při dalším hledání se po-
dařilo zjistit, že Alois Dočekal se na-
rodil 18. února 1908 v Mistřicích čp. 
195 Jakubovi Dočekalovi, který se 
narodil v  roce 1874 v Březolupech. 
V roce 1898 se Jakub Dočekal ože-

Druhý nejhlubší svislý vrt v  Čes-
ké republice vyvrtali Moravské naf-
tové doly n. p. Hodonín v roce 1973. 
Nacházel se v  dnešním katastrálním 
území Javorovec, v  nadmořské výš-
ce 329,73 m n. m. Jeho hloubka byla 
úctyhodných 5 578 m a  sloužil jako 
ložiskový vrt na ropu nebo zemní plyn.

Pořadí Označení vrtu Název vrtu Dosažená hloubka [m]
1 JABLUNKA-1 Jablůnka 1 6 506,00
2 VRT-1 Jarošov 1 5 578,00
3 NEM-2A Němčičky 2a 5 493,50
4 Něm-6 Němčičky 6 5 220,00
5 N-1 Němčičky 1 5 192,00
6 NEM-5 Němčičky 5 5 074,00
7 Sedlec-1 Sedlec 1 4 850,00
8 GOT-2 Gottwaldov 2 4 850,00
9 ViZOV-1 Vizovice 1 4 502,00
10 TES-1 Těšany 1 4 500,00

František Bečica Vojtěch Melichárek

nil s Uršulou Kučerovou, narozenou 
roku 1874 v Mistřicích Janovi Kuče-
rovi. Manželé Jakub a Uršula Doče-
kalovi bydleli v Mistřicích v podnáj-

mu a živili se jako nádeníci. Později 
se odstěhovali z  vesnice. Podle zá-
znamu z matriky bydleli v roce 1925 
v Olomouci.
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Informace o nakládání s odpady

Novela stavebního zákona chce důrazně 

zakročit proti černým stavbám

Komunální odpad
Podle § 10b odst. 5, zákona č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích je sazba poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů složena ze dvou částek
a) částka až 250 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu až 750 Kč za fyzickou osobu 
a kalendářní rok

Obec Mistřice v obecně závazné vyhlášce č. 3/2016 sta-
novila na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu, strukturu poplatku za osobu 
následovně:
a) 0 Kč za kalendářní rok
b) 500 Kč za kalendářní rok

Částka za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
na základě skutečných výdajů obce byla naposledy přepočí-
tána za rok 2015, kdy celkové výdaje byly ve výši 632 225 Kč. 
Tato částka se však za 3 roky zvýšila na 898 260 Kč za rok 
2018 a v letošním roce jen za deset měsíců na 812 084 Kč. 
V přepočtu na občana by se podle skutečných výdajů po-
platek mohl dostat až na samotnou horní hranici, tj. 750 Kč.

Z  těchto důvodů se obec rozhodla uspořádat anketu, 
kde budou mít místní občané možnost se vyjádřit formou 
dotazníku, která forma změny poplatku za komunální od-
pad pro ně bude přijatelnější. Anketa bude probíhat v rámci 

Co to je černá stavba, jak ji po-
znat a jak postupovat při její legali-
zaci? 

Tyto otázky zodpoví Ing. Igor 
Bublík, který se již několik let zabývá 
projekční činností a legalizací staveb.

 
Nepovolená neboli černá stavba 
je zjednodušeně každá stavba, 

která není zakreslena v katastrálních 
mapách, a  která byla provedena bez 
příslušného povolení vyžadovaného 
stavebním zákonem.

Černou stavbou tak může být 
přístavba, přístřešek, garáž nebo jiná 
stavba nad 16 m2 zastavěné plochy. 

výběru poplatků za popelnice v prvním pololetí roku 2020, 
v podatelně obecního úřadu. Na základě této ankety bude 
následně zastupitelstvem obce schválena úprava obecně 
závazné vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpad 
s platností od 1. 1. 2021. Za vyplněný dotazník obdrží každý 
na číslo popisné malý užitečný a ekologický dárek.

Sběrný dvůr
Ve sběrném dvoře od 12. 11. 2019 vstoupil v platnost 

nový provozní řád, který ukládá vedení průběžné evidence 
přijatých a vydaných odpadů. Z toho důvodu bude zavedena 
evidence odevzdaného odpadu na číslo popisné. Ukládání 
tříděného odpadu ve sběrném dvoře je pro místní občany 
zdarma, ale pro živnostníky a fi rmy je využívání sběrného 
dvora na základě smlouvy s obcí za poplatek. 

Od ledna 2020 budou i  ve sběrném dvoře zavedeny 
nová pravidla. Pro vybrané položky bude určeno omezení 
na množství, které může občan odevzdat na osobu a  rok 
zdarma:
• stavební suť – limit 500 kg na nemovitost a rok
• biologický odpad - limit 3 vozíky za osobní auto na oso-

bu a rok
• velkoobjemný odpad - limit 3 vozíky za osobní auto na 

osobu a rok

Dále bude pro občany zajištěna možnost individuálního 
přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad za zvý-
hodněné ceny. U vybraných druhů odpadů se bude vybírat 
manipulační poplatek (např. pneumatiky).

Informaci o  zápisu dané stavby 
v  katastru je možné nejjednoduše-
ji ověřit na internetových stránkách 
Českého katastrálního úřadu (https://
nahlizenidokn.cuzk.cz), kde lze kon-
krétní nemovitost dohledat a okamži-
tě porovnat, zda záznam v katastrální 
mapě odpovídá také leteckému sním-
ku.

Pokud letecký snímek nekore-
sponduje s  hranicemi v  katastrální 
mapě, neodpovídá vlastník pozemku 
pod stavbou nebo druh pozemku ne-
odpovídá jeho skutečnému využití, je 
pravděpodobné, že se jedná o nepo-
volenou stavbu.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., 
§ 125 ukládá každému vlastníkovi 
stavby povinnost uchovávat po celou 
dobu trvání stavby ověřenou doku-
mentaci odpovídající jejímu skuteč-
nému provedení podle vydaných po-
volení. 

V  případech, kdy dokumentace 
stavby nebyla vůbec pořízena, nedo-
chovala se nebo není v náležitém sta-
vu, je vlastník stavby povinen zajistit 
dokumentaci skutečného provedení 
stavby.

Stavebník má však také povinnost, 
vyplývající z  katastrálního zákona, 
ohlásit změnu údajů o  pozemku, je-
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Nové obecně závazné vyhlášky od 26.11.2019
S účinností od 26. 11. 2019, přichá-

zejí v platnost dvě nové obecně závaz-
né vyhlášky v Obci Mistřice:

Obecně závazná vyhláška obce 
Mistřice č. 1/2019, kterou se stanovu-
jí podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů v obci Mistřice. 
Tato vyhláška defi nuje podmínky pro 
spalování, z nichž vyplývá, že spalová-
ní lze provádět pouze v tyto dny a časy:

• Úterý od 8:00 – 22:00
• Čtvrtek od 8:00 – 22:00
• Sobota od 16:00 – 20:00

Obecně závazná vyhláška obce  
Mistřice č. 2/2019, o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství. 
Tato zavádí místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství a současně de-
fi nuje, kterých veřejných prostranství 
se poplatek týká (uvedeno v příloze č. 

1, vyhlášky č. 2/2019), kdo je poplat-
níkem tohoto poplatku (včetně osvo-
bození), jaká je ohlašovací povinnost 
a v neposlední řadě obsahuje sazebník 
poplatků. Výše poplatku se počítá jako 
násobek sazby a  každý započatý m2 
a den. Ceny jsou dle charakteru užívá-
ní veřejného prostranství v rozsahu od 
4 Kč do 10 Kč za m2. Tato vyhláška se 
bude týkat zejména užívání veřejného 
prostranství za účelem prováděných 
výkopových prací, umístění staveb-
ních zařízení, umístění skládek apod. 

Protože se začaly objevovat obavy 
místních občanů zejména z  toho, že 
budou muset platit za parkování na 
vjezdech před svými rodinnými domy. 
Rád bych tyto obavy uvedl na pravou 
míru. Konkrétně jde o ustanovení v Čl. 
2 odst. 2 OZV 2/2019, kde je defi no-
váno, že předmětem poplatku za uží-

vání veřejného prostranství je mimo 
jiné i „vyhrazení trvalého parkovacího 
místa“. Toto ustanovení nezpoplatňu-
je parkování na vjezdech ani na míst-
ních komunikacích, ale za „Vyhrazení 
trvalého parkovacího místa“ například 
na obecních parkovištích. Takové mís-
to bude označeno dopravním znače-
ním a majiteli zaručuje, že zde nebude 
parkovat jiné vozidlo. Předmětem po-
platku za zábor veřejného prostranství 
(obecního pozemku) je například při-
stavení kontejneru, skládka stavebního 
nebo jiného materiálu (dřevo), umístě-
ní stavební buňky, zábor pro výkopové 
práce přípojek na inženýrské sítě apod.   

Plné znění všech platný obecně 
závazných vyhlášek obce Mistřice. 
Včetně formulářů, najde na webových 
stránkách www.mistrice.cz

Petr Blažek, místostarosta

Oznámení

Žádáme občany, aby v zimním období od 30. 11. do 1. 4.  neparkovali svá vo-
zidla na místních komunikacích z důvodu jejich údržby. Tato zaparkovaná 
vozidla komplikují údržbu komunikací a v krajním případě můžou být dů-
vodem neprovedení odklizení sněhu v daném úseku.
Děkujeme Obecní úřad Mistřice

hož součástí se stala stavba nad 16 m2 
zastavěné plochy, k zápisu do katastru 
nemovitostí, třebaže tato stavba do 25 
m2 zastavěné plochy nepodléhá sta-
vebnímu povolení ani ohlášení.

Postup legalizace černé stavby je 
možný zpravidla dvěma způsoby:
1) Dohledáním starých dochova-

ných dokumentů/dokladů např. 
rozhodnutí stavební komise, 
Okresního národního výboru 
(ONV), souhlasu s užíváním stav-
by stavebním úřadem, a  násled-
ným vypracováním zjednodušené 
stavební dokumentace – pasportu 
stavby. Výsledkem je zapsání stav-

by do katastru nemovitostí (KN).
2) Pakliže k  černé stavbě neexistují 

žádné předchozí doklady, je nutné 
nechat vypracovat stejné podklady 
jako při žádosti o stavební povole-
ní před započetím stavby – tzn. 
vypracování kompletní projektové 
dokumentace stavby autorizova-
nou osobou.

Nezbytnou nutností je také dolo-
žení geometrického plánu se zaměře-
nou nemovitostí, který je nutný pro 
návrh na vklad práva do KN a dolože-
ní potvrzení o existenci stavby, které 
vydá příslušný stavební úřad.

Nečekejte na novelu zákona 
a  plošnou revizi katastrálního ope-
rátu, která dříve nebo později ve vaší 
obci proběhne. Vlastníte-li černou 
stavbu vyřiďte si dodatečné stavební 
povolení a  stavbu legalizujte. Čer-
nou stavbu nelze promlčet a od roku 
2021 se může stát, že ji stavební úřad 
nařídí nekompromisně odstranit.

Obec Mistřice nabízí zprostřed-
kování vypracování nezbytné pro-
jektové dokumentace pro legalizaci 
staveb  prostřednictvím ing. Igora 
Bublíka  projekční  činnost tel. 775 
687 218  a zpracování geometrického 
plánu  ing. Marekem Dohnalem 
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Centrum denních služeb pro seniory

Kalendář akcí v roce 2020

Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrs-
tevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den 
doma? A nebo máte ve své domácnosti rodiče či pra-
rodiče a  nevíte, jak skloubit zaměstnání s  péčí o  ně? 
Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, 
tak naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro 
seniory je tu pro Vás.

Centrum denních služeb pro seniory poskytuje am-
bulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou so-
běstačností z  důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se za-
pojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke 
každému uživateli služby přistupujeme důstojně a indi-
viduálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s ro-
dinou, motivujeme ho a snažíme se co nejvíce uživatele 

zapojovat do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a odvíjí se 

od poskytovaných úkonů, které si uživatel centra volí 
dle své potřeby. 

Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé 
mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁT-
KU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v  UHERSKÉM 
HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. 
STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace 
naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.
charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či 
v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hra-
dišti nebo  na telefonním čísle 725 520 983. Pokud Vás 
naše sociální služba zaujala přijďte se za námi podí-
vat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zpracovala:Mgr. Radka Stuchlíková

04.01.2020 sobota Tříkrálová sbírka
18.01.2020 sobota 19:00 Rodičovský ples, hraje Koktail band (David Bouchal)
31.01.2020 pátek 17:00 Košt slivovice, hospoda u Knotů
08.02.2020 sobota 19:00 Obecní ples
22.02.2020 sobota 15:00 - 17:00 Maškarní ples  
05.04.2020 neděle 14:00 Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Ukliďme Mistřice!
17.04.2020 pátek Košt vína
19.04.2020 neděle Den bezpečnosti – návštěva v hasičské zbrojnici, záchranky
25.04.2020 sobota Sraz padesátníků (ročník 1970)
30.04.2020 čtvrtek 17:00 Výročí osvobození obce Mistřice

Pálení čarodějnic, tančák
01.05.2020 pátek Stavění máje
24.05.2020 neděle Beseda s důchodci
07.06.2020 neděle 15:00 - 17:00 Dětský den, tančák
26.06.2020 pátek 19:00 Podjezd, tančák
11.07.2020 sobota Soutěž o pohár starosty obce, Noční soutěž
20.09.2020 neděle Turistický výlet
28.10.2020 středa Lampionový průvod, opékání
06.11.2020 pátek 18:00 PaeDr. Jiří Jilík  
27.11.2020 pátek 17:00 Adventní čarování 
04.12.2020 pátek Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
06.12.2020 neděle 15:00 Mikulášský rej
31.12.2020 čtvrtek 14:00 Silvestrovský výšlap
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Ze života obce
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SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ 
U LÍPY REPUBLIKY 

• 31. 12. 2019 VE 14. 00 HOD
• U LÍPY REPUBLIKY V JAVOROVCI 

U KŘÍŽKU (POLNÍ CESTA Z MISTŘIC 
K ROZHLEDNĚ)

Srdečně zveme na toto setkání obyvatele Mis-
třic a Javorovce, kteří budou mít chuť a náladu 
se sejít a společně si popovídat, trochu zavzpo-
mínat na rok 2019, který za pár hodin bude už 

minulostí.
Přijďte s dobrou náladou a s malým občerstve-

ním v kapse :o).

Těšíme se.
Vladimíra Vandírková a Petr Vrubel

Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. ledna 2020 
se uskuteční v naší obci 

Tříkrálová sbírka.

Starosta obce 

zve všechny občany

na silvestrovské setkání 

u vánočního stromu 

na návsi

dne 31. prosince 2019 

ve 23:45

Přijděte se rozloučit 

se starým rokem 

a připít si na nový rok 

2020 

Děkujeme panu 

Antonínu Brázdilovi 

za zapůjčení betlému, 

který bude vystaven 

od 23. prosince 

před Mistřickou kaplí.
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