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Ročník XII.

Číslo 1

Březen 2007

Fašank
Rok se s rokem sešel a už tu zase
máme čas Fašanku. I letos se v Mistřicích chasa rozhodla, že uspořádá
Fašankovou obchůzku. Po dlouhém
chystání masek, básniček a shánění
různých nezbytností jako šavle na
špek, víno atd. jsme 17. 2. ve 14.00
odpoledne za doprovodu Staroměstské kapely vyšli od Obecního úřadu. Počasí nám přálo, muzika pěkně
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hrála, víno zahřívalo, lidé vycházeli
z domů a dávali nám špek na šavle
a vajíčka do košíku. Letos se zdařili
i masky. Nevděčnou úlohu převléci
se za koně a medvěda, vzali na sebe
Tomáš Lysoněk , Pavel Večeřa a Martin Horňák, bez kterých by nám tyto
důležité masky na Fašanku chyběly.
„Bezpečnost“ nám zajišťoval hasič,
doktor a voják, pekaři všude rozpra-

šovali mouku, řezník hlídal kvalitu
špeku, Otík a pan Pávek sháněli suchý rohlík, tetka v kroji tahala splašeného koně a chemik vše zaléval
svou červenou chemikálií. Měli jsme
i pohádkové bytosti jako čarodějnici, strašidlo, Bílou paní a vodníka.
Za dobré nálady jsme obešli Mistřice
i Javorovec.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Dík mírné zimě ani nevnímáme jak
ten čas letí. Nastal čas, abychom vás informovali co se v naší vesnici událo, a co
nás čeká v tomto roce.
Jak jste si všichni všimly pokračují
práce na chodnících při hlavní komunikaci.
Byly zabudovány autobusové zastávky (čekárny) které byly pořízeny za 99
tis,.Kč. Doufám, že nám budou sloužit
co nejdéle, a že naše mládež je nám tak
brzy nezničí.
Byly zabudovány sloupy veřejného
osvětlení na osvětlení zatáček a zastávek
na návsi.
Sesuv zeminy, který nás ohrožuje
už od loňského roku by měl být v letošním roce stabilizován. V současné
době má naše obec přislíbenou 100%
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Doufám, že nám ji nemůže nic překazit, abychom mohli provést výběrové
řízení a vybrat firmu, která tento sesuv

odstraní a zabezpečí.
V letošním roce čeká naši obec zásadní změna o provozování kanalizačního řádu. Zastupitelstvo obce, které
se konalo dne 23.2.2007 se usneslo, že
kanalizaci v naší obci budou provozovat Slovácké vodárny a kanalizace a.s.
Uherské Hradiště- co to znamená pro
občany. Stočné, které vybírala obec bude
od 1. května vybírat nový provozovatel, a to SVK a.s. Uh.Hradiště. Smlouvy,
které měli občané uzavřeny s obcí byly
vypovězeny nový provozovatel uzavírá
smlouvy nové. Tím dojde ke sjednocení cen a povinnosti platit stočné všem
občanům. Mnozí z Vás, s tímto krokem
nebudou souhlasit. Kdyby dál obec vybírala 460,-Kč za osobu a rok, došlo by
k tomu, že vybrané finanční prostředky
nebudou stačit na pokrytí nákladů přitečených kubíků na Čistírnu odpadních
vod do Uherského Hradiště, a tak by
obec musela doplácet, což by znamenalo
zvýšení poplatků za stočné.

SVK Uh. Hradiště a. s. bude v letošním roce v naší obci budovat dvě tlakové
stanice, které budou regulovat tlak vody
na horním konci vesnice „Větřák“, Javorovec a u mateřské školy.
V nejbližší době nás čeká výměna
krytiny na kapli, kterou provede firma
Marek Topolná.
Čeká nás ještě spousta práce, ale vše
je odvislé od získání finančních prostředků.
Vzhledem k tomu, že blíží čas velikonoční, chtěl bych Vám milý spoluobčané
popřát
Příjemné prožití těchto svátku a bohatou pomlázku.
starosta

Zprávy ze zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva číslo 2
ze dne 24.11.2006

Zasedání zastupitelstva číslo 3
ze dne 15.12.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
prodloužení nájemní smlouvy o 5 let u nemovitosti čp. 233 panu Milanu Bernatíkovi Zlámanec 108
za cenu 42,-/m2

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
závaznou část změny číslo 2 územního plánu sídelního útvaru Mistřice-Javorovec lokalita „Nad zahrady“

2.

Zasedání zastupitelstva číslo 4
ze dne 23.2.2007

2

prodej části pozemku p.č.4537/4 výměru 2m
za cenu 70,-/m2 manželům Miroslav a Ludmila
Dvouletí Mistřice 399

1.

3.

návrh rozpočtu na rok 2007

2.

úprava rozpočtu na rok 2007 číslo 1

4.

úprava rozpočtu číslo 3 pro rok 2006

3.

opravu kanalizace v Javorovci

5.

příkaz k inventarizaci majetku

4.

opravu střechy na kapli

6.

žádost o poskytnutí úvěru ve výši 2 500 000,- Kč
na opravy a modernizaci bytů z finančních zdrojů
Státního fondu rozvoje bydlení Olomouc

5.

pronájem celé kanalizace v obci Mistřice SVaK a.s.
Uh.Hradiště

7.

zakoupení recykláže na zpevnění cesty k domu č.p.
56, 422, 419

6.

osvětlení nových zatáček a autobusové čekárny

7.

pronájem cukrárny v objektu č.p. 233 paní Danuši
Němcové Mistřice 40 za cenu 42,-/m2
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Rozpočet Obecního úřadu Mistřice na rok 2007
Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 4
Příjmy celkem
Splátky úvěru
Příjmy celkem
Výdaje
23130 1014
23130 2212
23130 2221
23130 2321
23130 3314
23130 3322
23130 3341
23130 3349
23130 3399
23130 3419
23130 3631
23130 3639
23130 3721
3722
3723
23130 3745
23130 5512
23130 6112
23130 6171
23130 6399
23130 3111
23130 3113
Výdaje celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace SR

7 178 000
455 000
157 000
7 790 000
- 460 000
7 330 000

Deratizace
Silnice
Dopravní obslužnost
Kanalizace
Knihovna
Kaple
Místní rozhlas
Místní noviny
Sbor pro občanské záležitosti
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Technická správa
Odstraňování nebez.odpad
Odstraňování kom. odpad
Odstraňování tříděný odpad
Péče o veřejné prostranství
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní zastupitelstvo
Správa obce
Platba daně za obec
Mateřská škola
Základní škola včetně dojíždějících žáků

6 000
600 000
58 000
500 000
200 0000
30 000
25 000
25 000
16 000
50 000
150 000
460 000
20 000
440 000
20 000
200 000
90 000
640 000
2 500 000
200 000
600 000
500 000
7 330 000

Oznamujeme občanům
že dne 14. dubna 2007 od 8. 30 do 10.30 ve sběrném dvoře v Mistřicích se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Odebírat se budou
televizory, ledničky, mrazničky, barvy, laky, léky, žárovky, pneumatiky,
autobaterie a starý textil.
Číslo 1/2007
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Evidence obyvatel

Rok 2006
Stav obyvatel k 31.12.2006 – 1147 obyvatel
Přihlášeno – 21
Odhlášeno – 33
Svatby:
1. Karel Vosmanský
2. Miroslav Štěrba
3. Michal Děděk
4. Stanislav Bořuta
5. Michal Tománek

- Hana Němečková
- Miroslava Hrebíčková
- Jana Ivánková
- Vladimíra Vymyslická
- Jana Hubáčková

Rok 2007
Stav obyvatel k 15.3.2007 – 1158 obyvatel
Přihlášeno – 13
Odhlášeno – 4

Narození:
1. Malinová Izabela
2. Janíková Rozálie
3. Mach Tomáš
4. Ondroušková Veronika
5. Medková Terezie
6. Kopčil Simon
7. Vosmanský Adam
8. Malina Jakub
9. Stašek David
10. Vycudilík David
11. Tomeček Jonáš
12. Bočková Jana
13. Ondroušková Aneta
14. Omelka Robert
15. Štěrba Tomáš

Úmrtí:
1. Ludmila Janečková
2. Jiřina Horáková
3. Ludmila Pafková
4. Josef Stránský
5. Marie Švehlová
6. Josef Hubáček
7. Lubomír Bilavčík
8. Anna Polášková
9. Rudolf Šimek
10. Vojtěch Magdálek
11. Anna Janečková

Narození:
1. Zemek Adam
2. Hájková Gabriela
3. Sládek Daniel

Úmrtí:
1. Stašková Marie

Nejstarší občanka: Julie Slováčková roč.1915
Nejstarší občan:
Alois Vašíček roč.1918
Nejmladší občan:

Sládek Daniel

Obec Mistřice
Podle názvu ves lidí
Mistrových,
leží východně
od Uh. Hradiště na návrší. Z roku
1247 je první doložená zpráva o obci
Mistřice. Ve vesnici stojí kaple Nejsvětější Trojice z minulého století, budova
ZŠ z roku 1888, kde se vyučuje 1. až
5. ročník. V roce 1978 byla otevřena
MŠ. V roce 1965 proběhlo slavnostní
otevření MNV dnešní OÚ. Obec byla
vybavena elektrickým proudem v roce
1946, místní rozhlas byl instalován
roku 1951, telefon byl zaveden roku
1945. Budování vodovodu bylo rozděleno do dvou etap, kdy 1. etapa začala
v roce 1957 a 2. etapa roku 1974. V roce
1997 byla provedena plynofikace obce.
V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Mi-
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střice a Javorovec. Zároveň byl ujednán
společný název Mistřice – osada Javorovec.
Aktivní jsou zde také různé spolky
např.Český zahrádkářský svaz, který byl
založen v lednu 1965, každoročně zajišťuje nejen pro své členy ovocné stromky,
bramborovou sadbu a jiné zahrádkářské potřeby. Založení hasičského sboru
bylo v důsledku velkých požárů, které
zde vznikly. Dle dostupných materiálů
byl Sbor dobrovolných hasičů založen
v listopadu 1899. TJ Sokol, založený
roku 1942, má družstvo žáků, dorostu
a mužů. Sbor pro občanské záležitosti
byl založen v roce 1973 a věnuje se činnosti jako je vítání občánků, návštěvy
jubilantů apod. Působí zde také Myslivecké sdružení Kopec Mistřice.
V obci jsou 3 prodejny smíšeného
zboží, 3 pohostinství a 1 letní posezení, zřízena zde byla také cukrárna.

Dopravní obslužnost zajišťuje ČSAD
Uh. Hradiště.
Na OÚ byla
vybudována ordinace
praktického lékaře a jednou za 14 dní je
zde také dětská poradna. K zachování
místních lidových tradic se zde vytvořil
za podpory OÚ spolek „Mistřická chasa“, který má za úkol starat se o kulturní akce jako je fašank, dětský maškarní bál, pálení čarodějnic, stavění máje,
dětský den, hody atd. Také se hodně
změnil ráz obce. Byla vybudována nová
komunikace, točna autobusu včetně zastávek, budují se chodníky. Průtahem
získala obec nový vzhled a také bezpečnější průchod a průjezd Mistřicemi.
V současnosti má obec Mistřice 1154
obyvatel.
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Knihovna

Od začátku roku 2007 navštívilo
knihovnu 107 návštěvníků, kteří jsi
půjčili k dnešnímu dni tj. 23. března celkem 259 knih. Největší zájem
zejména návštěvnic je o romány a to

současné nebo historické nejčastěji od
autorek Javořické, Pittnerové, Lanczové, Woodové, Fieldingové. Ze stran
návštěvníků je největší zájem o tituly
s tématem válečné literatury a naučné
knihy.
Ze stran mládeže je největší zájem
o dívčí romány a o knihy pro tzv. začínající čtenáře tj. čtení pro 1. a 2. třídu.
Zde je největší zájem o současné autory a tj. Březinová, Svobodová, Řeháč-

ková, Drijverová a již několik generací
je velmi oblíbená Astrid Lindgrenová.
Naši knihovnu navštívilo od začátku roku také 105 návštěvníků, kteří
přišli využít možnosti práce na PC.
Zde návštěvníci využili možnosti
internetu zdarma např. k vypracování
referátu k výuce, nebo např. k vyhledávání možností studia po ukončení
škol a děti využívají internetu k hraní
a k dopisování si s kamarády.

Včelaři
Pokud se někdy zjara vydáme na
procházku do přírody, jistě neunikne
naší pozornosti včelka, která nevynechá snad ani jeden rozkvetlý kvítek.
Možná se zastavíme, chvíli ji pozorujeme, třeba se i posadíme pod rozkvetlý strom. A najednou zjistíme, jak
ten bzukot, do kterého jsme se zaposlouchali, má na nás blahodárný vliv.
Už nejsme tak unavení, proč tolik spěchat,vždyť je tu tak krásně. Ano ono
i díky té včelce tu krásně opravdu je.
Bez její práce při opylování bychom
spousty plodů ani květů neznali a země
by se stala neobdělaným polem plným
bodláků. Jsme lidé a peníze hýbají celým světem a tak ekonomové spočítali, že tento maličký živočich dělá 90%
pro přírodu a 10% pro člověka. Asi ani
není v mých silách vyjmenovat vše, co
je jejím přínosem pro přírodu. Snad
jen , že všechny květiny nebo stromy,
které nejsou samosprašné by neměly
žádné semena ani plody.
Nejznámější je asi med, ten se dělí
na květový, medovicový (lesní) a smíšený. Je složen s několika jednoduchých
cukrů a na člověka má blahodárný vliv
tím, že je zdrojem velkého množství
energie, která je použitelná již za deset minut. Další devizou je množství
vitamínů. A co možná nevíte, jedním
z cukrů medu je glukóza. Kávová lžička dokáže uklidnit maličké dítě, které
se po pádu udeří do hlavičky a chytá
až křeče z pláče, ba dokonce upadá do
šoku. Tady se odvolávám na lékaře, kte-

Číslo 1/2007

rý by malému pacientovi píchnul zase
jenom glukózu. Rodiče si podáním
medu ušetřili 15-20min sžírajícího
stresu a přivolaný lékař by už jen zjistil
skutečný stav a nařídil případnou další
léčbu. Z těchto pár řádků si jistě vydedukujete, že med je prospěšný nám
všem. Podle výzkumů spotřebuje Čech
asi jenom 0,5 kg. medu.Což je oproti
okolnímu světu asi jen čtvrtina. Možná někdo namítne něco o kažení zubů.
Co potom tedy Švýcaři, kteří snědí
medu z Evropy naprosto nejvíc a jejich
zuby téměř nepotřebují zubaře. Možná je naše spotřeba ovlivněna zprávami, že medy v obchodech nesplňují
hygienické parametry. Jedná se však o
medy vesměs zahraniční, nebo směsky
s těmito medy. Zde často hraje roli zisk
a nevědomost obchodníka a nám včelařům kolikrát zbývají jen oči pro pláč
díky zavlečení nemocí z těchto medů,
pokud vyhozená sklenice není dostatečně vymytá a naše včely ji objeví.
Dalším produktem včely je pyl,
jde též o velice výživnou látku plnou
vitamínů. Mnozí si jistě řeknou, ale
kde my by jsme přišli k pylu. A já Vám
hned odpovím, pokud konzumujete
květový nebo smíšený med. Čím nám
pyl prospívá ? Výživnou hodnotu a vitamíny jsem již vzpomenul, největším
přínosem je však to, že pyl z naší přírody je vlastně takovou malou injekcí
proti alergiím na pyl.
Často slyšíme slůvko propolis. To je
další včelí produkt, který má antibak-

teriální schopnosti. V medu je částečně obsažen a chrání nás před záněty
v dutině ústní a břišní. Používá se často
tzv.propolisová tinktura na dezifekci
různých poranění.
Mateří kašička, jak již sám název
napovídá je látka, kterou se v největší
míře živí matka. Včely jí vytvářejí ve
svém trávícím traktu z medu a pylu.
Jde o nejvýživnější produkt jenž včely
vyrábějí.
Nepříjemné je včelí bodnutí. Kyselina mravenčí, která pronikne do těla
způsobuje otok. Tady podotýkám, že
jde o běžnou obranu organismu. Podle
odborníků i otok větší než dvě dlaně
u zdravého člověka nemusí být známkou alergie. Proti otoku se docela
úspěšně bráníme potřením postiženého místa cibulí nebo octem. V krajním
případě lékem (Fenistil). Rána sice
bolí, ale je tu i jedno pozitivum a to,
že včelí jed má protirevmatické účinky.
Všechny produkty od včel běžně využívá naše farmacie a kosmetika.
Včelařství v naší obci spadá pod základní organizaci Bílovice. Koníčkem
v Mistřicích se stalo pro jednu ženu
a osmnáct mužů. A o naše zahrady
pole a lesy se stará 132 včelstev.
fa
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Základní škola dnes a zítra
„ Změna je život,“ říká naše přísloví.
A jestli je to pravda, pak bude žít ještě
další stovky let. Dlouhodobý záměr pro
rozvoj vzdělávání v ČR z roku 2001, tzv
Bílá kniha vytyčuje standarty vzdělávání pro třetí tisíciletí a naprosto správně
chápe školní docházku jako začátek celoživotního vzdělávání občana-člena
velké Evropy. Další koncepční program
MŠMT konkretizuje tyto záměry a současně ruší od 1. září 2007 dosavadní
vzdělávací programy. Každá škola, každý
učitelský kolektiv se nyní nachází v plné
tvořivé práci. Kdy si pro školu tvoří svůj
vlastní Školský vzdělávací program, který určí cestu na několik dalších let. Program, kde konečné výstupy škol by se
měly shodovat, avšak škole dává spoustu
volnosti v mnoha směrech. V určení počtu hodin v jednotlivých ročnících, náplni učiva, využití dispontabilních-tedy
volných hodin se kterými může škola
nakládat jak uzná za vhodné.
Škola by prostě měla „ušít“ vzdělávací program přímo na míru a při tom vycházet z podmínek, zvyku, tradic svých
i obecních a regionálních.
Naše škola jako škola I. stupně má
za úkol usnadnit svým pojetím přechod
žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného
a systematického vzdělávání. Je založeno
na poznání, respektování a uplatňování
individuálních potřeb dětí.
Svým činnostním a praktických charakterem a uplatněním tvořivých metod práce aktivizuje k dalšímu učení,
k poznání, že je možné hledat, objevovat,
tvořit a nalézt cestu k řešení problémů.
Těchto prvních pět let základního vzdělávání bych přirovnala k prvním letům

Mariáš
7. ledna 2007 se v naší obci uskutečnilo 3. kolo mariášnické ligy „Za
Moravú“. Turnaje se zúčastnilo 33
hráčů z okolních vesnic. Nejlepší z domácích hráčů byl Vratislav Knap, který
se umístil na 15. místě. Všem sponzorům děkujeme za věcné dary.
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ptáčete, které se učí létat, stále víc se osměluje a podniká stále delší lety,aby pak
na druhém stupni ZŠ již létalo zcela bezpečně a objevovalo nové světy.
Náš učitelský kolektiv se neustále
vzdělává v nejrůznějších oborech a připravuje se i po teoretické stránce na náš
školní program, kde dětem již v pěti třídách nabídneme tvořivé učení. Přitom
míníme pokračovat v naší nastolené cestě-cestě pohybu a sportování. I nadále
budeme jezdit všechny třídy do plavecké
školy, navíc pro některé třídy bude víc
hodin Tv.
Samozřejmě využijeme naše počítačové centrum a minimálně jedna třída
bude mít povinný předmět „informatika.“ Za tvorbou programu je skryto
mnoho hodin práce, kterou učitelé dělají ve svém volném čase. Než však l. září
vejde v platnost, míníme uskutečnit pro
děti i veřejnost mnoho dalších veřejně
přístupných akcí. V měsíci dubnu závod

smíšených dvojic ( dospělý + dítě), Medvědí stezku. Již tradiční atletický čtyřboj
v květnu, veselou olympiádu v netradičních disciplínách a závěr školního roku.
Do konce školního roku uskutečníme
sběr papíru. To jsou ty mimořádné akce.
Naprosto pravidelně probíhá činnost
v mnoha zájmových útvarech, jejichž
vedoucími jsou především pracovníci
školy. Ve školní družině se pracuje dnes
již ve dvou odděleních a od 1. září budeme moci ještě ve větší míře uspokojit
poptávku, protože se mi podařilo docílit navýšení kapacity počtu dětí. Chtěla
bych poděkovat všem rodičům, se kterými máme dobrou spolupráci a společnou řeč. Děkuji také našim několika
sponzorům- ing. Jánošovi, paní Knotové, paní Sládkové, kteří nám svým dílem
pomáhají zabezpečit veškeré dění pro
děti. Pro děti, ke kterým přibude 14 nových prvňáčků.
Mgr. Zdena Hoferková

Hasiči
V roce 2009 to už bude 110 let, co
byl v Mistřicích založený Sbor dobrovolných hasičů. Jeho posláním bylo čelit
dosti častým požárům. Heslem Sboru
bylo „ Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. Nyní jsme již ve dvacátém prvním
století a hasiči se nepodílejí jenom na
hašení požárů, ale ze zákona jim přibyly snad všechny události, které se
týkají ohrožení životů nebo majetku
občanů či veškeré pomoci v nouzi naší
i okolním vesnicím. V dnešní době se
tedy Sbor dobrovolných hasičů dělí na
dva subjekty a to: zásahovou
jednotku a samotnou členskou
základnu
Zásahová jednotka: zřizovatelem je obec. Jejím úkolem
je pomoc občanům při požárech, živelných pohromách,
ekologických haváriích, dopravních nehodách a různých
technických událostech, ke
kterým ji vysílá buď krajské
operační středisko spuštěním

sirény a odesláním SMS zpráv na mobilní telefony příslušných hasičů na
popud občana, který volá na číslo 150
o pomoc. Je zde možnost vyhlášení
poplachu samotným či pověřeným občanem požární sirénou,kdy zapneme
vypínač na 25 sec. pak jej vypneme 10
sec. a ještě jednou zapneme 25 sec. Vyčkáme na místě a informujeme přibíhající hasiče. Vypínač se nachází na budově
obecního úřadu. Je též možná domluva
starosty obce s velitelem jednotky, kdy
se nejedná o akutní pomoc (např. úklid
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sněhu). Zákonem je stanovený minimální počet hasičů, vybavení věcnými
prostředky a technikou. Všichni členové
jednotky musí projít několika zdravotními vyšetřeními a též několika školeními
dle své odbornosti. Mimo to je v průběhu
roku v rámci přípravy organizováno několik teoretických a praktických školení.
Velmi důležitá je fyzická zdatnost, kterou
zvyšujeme individuálně nebo požárním
sportem.
Členská základna: ta začíná od drobotiny školou povinné, zde je snahou
děti učit hrou různým dovednostem,

které mohou posléze uplatnit v životě(
zdravověda, orientace v přírodě atd.).
Pak se začíná s požárním sportem, který naši malebnou vesničku již tolikrát
v republice proslavil. Vždyť Mistřice
byly několikrát republikovými mistry
v kategorii mužů. Dorostenci se stali
dokonce mistry bývalého Československa. Naše ženy mužům nezůstaly nikdy
nic dlužny a mnohá ocenění a poháry,
které zdobí požární zbrojnici jsou toho
dokladem. Co má paměť ještě sahá,
mistřičtí hasiči i v dobách dávno minulých vždy dělali dobré jméno své obci.

A i dnes jsou velmi aktivní. Správné
skloubení dorůstající mládeže, fyzicky
zdatných sportovců a pracovitosti ostatních členů, ať mužů či žen, je příslibem
pro naši obec a její občany.
fa

TJ Sokol Mistřice
I.mužstvo
mužstvo vstupovalo do soutěže s cílem nemít problémy se sestupem, ale také
potrápit mužstva soupeřů s postupem.
Body, získané na podzim, jsou důležité
pro konečné pořadí v tabulce. Mužstvo,
které získá na podzim 20 a více bodů
může pomýšlet na postup. Museli jsme
vyřešit post brankáře, protože nás opustil D.Mikulka, který odešel do Částkova.
Nepodařilo se nám získat zpátky našeho
bývalého hráče L.Jurču, který chytá za
Doubravy. Oslovili jsme naše hráče bratry Abrahámovi, Aleše a Tomáše. Aleš jel
s námi k 1.zápasu do Horního Němčí, ale
zápas se nám nevyvedl vůbec dobře, protože jsme prohráli vysoko 10:0. Nebyla to
chyba brankáře, ale celého mužstva. Začal
chytat Tomáš a také nám velmi pomáhá
nadějný hráč dorostu Tomáš Garba, který
vlastně chytá někdy dvě utkání po sobě.
Naše sestava je velmi ovlivněna pracovními povinnostmi hráčů, tj. Barum, hasiči,
Fatra. Z toho také vyplývá nízká účast
hráčů na trénincích.
Po polovině soutěže jsme se ziskem 20
bodů a skóre 28:37 na 6.místě se ztrátou
pouhých 9 bodů na první Horní Němčí.
Výsledky:
Horní Němčí : Mistřice
10:1
Mistřice
: Kostelany
2:2
Březová
: Mistřice
1:5
Nezdenice
: Mistřice
2:0
Mistřice
: Nivnice
0:3
Babice
: Mistřice
4:5
Mistřice
: Vážany
1:1
Huštěnovice : Mistřice
5:0
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: Topolná
3:2
O.N.Ves
: Mistřice
3:1
Mistřice
: Vlčnov
3:2
Buchlovice
: Mistřice
1:4
Mistřice
: Částkov
3:1
Střelci:
Sklenář 10, Sedláček 8, Vašek 5, Ondroušek M. 2, Engler 1, Jánoš 1,Trčka 1.
Vstup do soutěže nám nevyšel
podle představ, ale zase jsme měli dobrý konec, tj. 9 bodů. Zimní příprava
začala začátkem ledna, ale nebyla optimální, tzn.slabá účast. Účastníme se
zimního turnaje v Napajedlech, který
je obsazen dobrými týmy.
Naše výsledky:
Paseky
: Mistřice
4:1
Němčice na H. : Mistřice
5:1
Fatra B
: Mistřice
4:2
Mistřice
: Žlutava
3:2
Mistřice
: Zlámanec
4:1
Střelci:
Sklenář 7, Blaha 2, Engler 1, Stašek 1.

Řešíme stále post brankáře, protože
s jedním i když velmi dobrým brankářem nelze hrát zápasy dorostu i jedničky. Zkoušíme M.Kunderu ze Slovácka,
který je ovšem na hostování v Babicích.
Získali jsme posilu M.Surového, který
k nám přichází z Nedachlebic na hostování. Musíme ovšem hledat náhradu
za P.Sklenáře, který odchází na hostování do Napajedel. Bude to citlivá ztráta
do útoku, ale přejeme Pavlovi střeleckou
formu,
a aby zapadl do kolektivu
mužstva co nejlépe. Do přípravných zápasů jsme zařadili tyto hráče dorostu:
T.Garba, M.Huňka, M.Bilavčík a D.Vyorálka. Všechny hráče bych okamžitě
přeřadil do I.mužstva
Z důvodu pracovního vytížení přestali hrát hráči: Pavel a Přemek Dudovi, Tomáš Doležal a Michal Osmanský.
A za tyto hráče musíme najít náhradu.
Vašek - trenér
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Košt slivovice „Mistřická trnka“
Naši spoluobčané, přátelé dobré
domácí slivovice uspořádali již čtvrtý
ročník koštuslivovice. Dne 22. 2. 2007
zasedlo v hospůdce U Knotů 24 koštéřů, aby zhodnotily, u koho je letos ta
nejlepší. Loňský rok byl velmi dobrý na
úrodu i kvalitu trnek a durancií. A bylo
tomu tak. Všechny vzorky byly výborné kvality. Velmi těžko se rozhodovalo,
která je ta nejlepčí. Ale někdo musí být
první, druhý, třetí…Pro letošní ročník
to nakonec byly tito tři majitelé:
1. místo Sklenář Pavel
2. místo Magdálek Stanislav

3. místo Sklenář Lubomír
Večer to byl velmi příjemný, taky
díky paní Knotové, která nám uvařila skvělé uzené se zelím a knedlíkem

K
a rovněž náš dík patří k paní hospodské Věrušce. Už se těšíme na letošní

Dětský maškarní bál
Dne 10.2.2007 se v Javorovci U kameňa konal dětský maškarní bál. Tuto
akci pořádala Mistřická chasa. Uváděli
ji Katka Vrbová, Pavla Bilavčíková a
Petr Hlavačka, kteří byli přeslečeni za

víly. Děti se sešly ve velmi hojném počtu, kde pro ně chasa nachystala spoustu her. Do nichž jsme zapojili i rodiče.
Ti měli za úkol z krepového papíru
udělat růžičku. Pokud tam nebyli, tek je
členové chasy rádi na malou chvilku zastoupili. Po dobu akce se tancovalo a na
závěr proběhlo vyhodnocení masek:
1. Pirát Martin
2. Malá mořská víla Emilka
3. Sněhurka Verunka
4. Kostlivec Kolja
5.Princezna se zlatou hvězdou na čele
Lucinka
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