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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
a je tu opět nejkrásnější čas roku 

„JARO“.Dovolte mi, abych se v krát-
kosti zmínil o již proběhlých akcích 
letošního roku.

V lednu se uskutečnil druhý roč-
ník obecního plesu, na který v zápětí  
navázal již tradiční fašank.

Co se týká plánů obce v letošním 
roce je toho hodně, co bychom chtěli 
uskutečnit.

V zimních měsících jsme podali  tři 
žádosti o dotace, a to dvě ze Zlínské-
ho kraje a 1 z Nadace- Děti-Kultura- 
Sport. První z nich byla bohužel neú-
spěšná, protože částkou 42. mil 

ZK nestačil pokrýt všechny žadatele, 
kteří ve svých žádostech požadovali cca 
82. mil. Druhá žádost ze ZK ještě neby-
la projednávána Zastupitelstvem ZK.

Z Nadace DKS naše obec dostala 

dotaci ve výši 20 000,- Kč na nákup 
krojů.

V současné době zpracováváme pro-
jektovou dokumentaci na náves (viz. stu-
die). Spolu s tím souvisí i žádost o dotaci, 
abychom mohli celé dílo realizovat.

Pokud bychom byli úspěšní jednalo 
by se o rekonstrukci celé návsi, opravu 
místních komunikací, a to od pomní-
ku nahoru (ul. Navrátilovi, Ševčíkovi, 
Blahovi), dále místní komunikaci u 
školky a „druhou stranu“. Co se týká 
Javorovce, tak po vzájemné dohodě s 
ŘSZK dojde bohužel již potřetí k opra-
vě hlavní komunikace. Rovněž zpraco-
váváme projektovou dokumentaci na 
kanalizaci v Javorovci. Zde jsme ovšem 
narazili na problém ohledně navržené 
kořenové čistírny odpadních vod. 
Není kam umístit. Navržená lokalita 
neodpovídá normám na umístění.

Další velkou akcí, která se připra-
vuje je vypracování nového Územ-
ního plánu obce Mistřice. Zadání je 
možné k nahlédnutí a připomínková-
ní na obecním úřadě.

Rovněž jsme pro naše občany zřídili 
novou službu, zasílání hlášení a zpráv 
na e-mailové adresy. Kdo z řad obča-
nů má o tuto službu  zájem je možné 
nahlásit svou e-mailovou adresu na 
obecní úřad.

Dále bych chtěl poukázat na ničení 
obecního zařízení jako jsou čekárny, ať 
už se jedná o nepořádek v nich nebo 
jejich okolí, znečišťování obce volně 
pobíhajícími psy.

Bohužel i nedodržování rychlosti v 
obci jak majiteli aut tak motorkáři.

Závěrem by Vám chtěl popřát v 
letošním roce hodně zdraví a osobní 
pohody.
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Vypalování porostů zakázáno!
Každoročně docházi při pálení 

klestu a suché trávy k mnoha miliono-
vým škodám a taky ke zranení nebo i 
usmrcení osob. Stačí malý závan větru 
a dojde snadno k rychlému a nekont-
rolovatelnému rozšířeni ohně. K těmto 
tragédiím dochází zejména u starších 
lidí, kteři uměrně svému věku a pohy-
bovým možnostem snadno podlehnou 
panice, nebo ztráte orientace v zakou-
řeném prostředí.

V loňském roce doslo k více jak 
pětistům požárům, které vznikly v 
důsledku této činnosti. Tyto požáry 
způsobily škody ve výsi 120 000 000 
Kč, bylo zraněno 31 osob a 8 osob 

bylo usmrceno. Proto bychom vás 
chtěli upozornit na některé zásady pro 
občany a obce při jarních pracích na 
zahrádce a na polích.

1. Plošné vypalovaní trávy a křo-
vin je ze zákona zakázano a může být 
pokutováno částkou až 25000 Kč.

2. Páleni klestí suché shrabané 
trávy je povoleno pouze na vyhra-
zeném místě zabezpečeném proti 
rozšíření požáru pruhem nejmeně 1 
metr nehořlavého materiálu (zemina, 
písek, atd.) a dostatečně vzdáleném od 
objektu.

3. Musí být připraveno dostatečné 
množství hasebních látek.

4. Odpovědná osoba která provádí 
toto pálení zabezpečí stály dozor, prů-
běžnou kontrolu, zabezpečí uhašení a 
taky způsob přivolání pomoci.

5. Při silném větru je nutné pálení 
přerušit a uhasit oheň.

6. Opustit místo pálení až po úpl-
ném uhašení ohně.

7. Musí být zajištěn dohled nad 
malými dětmi a osobami, které nemo-
hou posoudit následky svého jednání.

8. Podnikající fyzické a právnické 
osoby jsou povinny jakékoliv pále-
ní hořlavého materiálu oznámit HZS 
Zlínskeho kraje na tel. číslo 577 656 
111 nebo 577 656 222.

Včelaři
Jaro je tady, sláva! Příroda se 

konečně zazelenala a rozkvetla a pro 
nás včelky nastal opravdový ráj. Zimu, 
která byla letos opravdu krutá jsme 
přežily, dalo by se říci ve zdraví, jen ty 
opravdu nejslabší včelstva se jara nedo-
žila, ale to už je zákon přírody, který 
my ctíme. Naše královna nyní každým 
dnem naklade až dva tisíce vajíček a 
my se pak o vylíhlé v první fázi larvič-
ky poctivě staráme, krmíme je mateří 
kašičkou, aby z nich vyrostly silné a 
zdravé včeličky a pak se za dvacet jed-
na dní objeví v úle nová včela, ne jed-

na, ale tisíce. Ty si pobudou ještě deva-
tenáct dní v úle. Nebudou však zahálet, 
budou stavět nové plásty z vosku, který 
se tvoří na nich samotných. Krmení 
příští generace mateří kašičkou, která 
je směsí pylu a nektaru, je jejich dal-
ší povinností a potom úklid v úle. A 
naše včelka může se svými kolegyněmi 
vyrazit do přírody. Jedny budou mít za 
úkol přinášet vodu, jiné pyl, další pro-
polis ( látka z pupenů stromů ), slouží-
cí na tmelení otvorů a všechny ostatní 
budou přinášet z květů nektar z které-
ho vytváří Tobě známý med, abychom 

získaly 1 kg  musíme navštívit i několik 
milionů kvítků. Až bude v úle dosta-
tek medných zásob a mnoho včel, asi 
polovina, nás se svojí starou matkou 
opustí úl, aby si našla nový domov. Ty, 
člověče, nás spatříš jako hučící mrak v 
oblacích, když se matka unaví, odpo-
činem si v Tobě již známém chomáči. 
Naše pátračky však budou neustále 
hledat nový domov anebo nám dáš 
nový domov Ty? Pokud ano, my se Ti 
dobře odvděčíme. Domov už máme a 
taky hodně práce se zařizováním, tak 
končím s vyprávěním.Tvá včela.

Zveme všechny ob any                        

na tradi ní

stav ní máje, 

které se uskute ní v pátek 1. kv tna 2009
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110 let sboru dobrovolných hasičů v Mistřicích
V letošním roce si Sbor dobrovol-

ných hasičů Mistřice připomíná 110 
výročí založení svého sboru. Proto mi 
dovolte, abych alespoň částečně připo-
mněl historii našeho sboru.

Vznik sboru dobrovolných hasičů 
v Mistřicích je datován na 17. Listopad 
roku 1899, kdy byly obecním výbo-
rem schváleny stanovy dobrovolného 
hasičského sboru v Mistřicích, o čemž 
svědčí žádost o schválení těchto sta-
nov zaslaná na C.k. místodržitelství 
markrabství moravského v Brně. Sbor 
byl založen za starostenství pana Jose-
fa Smolky, který se stal také prvním 
předsedou sboru. Prvním náčelní-
kem a zapisovatelem byl pan František  
Lechner, tehdejší pan řídící učitel. 

Proto, aby sbor mohl účinně plnit 
svou funkci zakoupil v roce 1902 prv-
ní ruční hasičskou stříkačku i s celým 
výzbrojem od sboru Uherskohra-
dišťského. Přes velké fi nanční problé-
my zakoupil i veškeré hasební pro-
středky. V roce 1946 byla zakoupena 
první motorová stříkačka a o dva roky 
později byl zakoupen první dopravní 
automobil „Steier“, který byl upraven 
na požární vozidlo. Poté následovala 
řada dalších obměn hasičských stříka-
ček, z nichž například PS4 byla v roce 
1981 věnována hasičskému muzeu v 
Brně a v  současné době je k vidění ve 
stálé expozici Centra hasičského hnutí 
v Přibyslavi. Z vozidel se ve vybavení 
sboru objevila vozidla TATRA 805, 
PRAGA V3S a k dnešnímu dni je jed-
notka vybavena třemi vozidly AVIA 
A20, AVIA A31 a cisternovou auto-
mobilovou stříkačkou CAS25 Škoda 
706. V loňském roce byla zásahová 
jednotka za podpory Zlínského kraje 
a obecního úřadu Mistřice vybave-
na novou výstrojí.  Bylo zakoupeno 8 
zásahových obleků, přileb, rukavic a 
zásahové obuvi. 

Během své historie sbor také pořá-
dal řadu společenských akcí, mezi 
nimiž byly například v prvorepubli-
kovém období masopustní slavnosti, v 
roce 1946 také jízda králů, ale přede-
vším od let dvacátých do konce osm-

desátých to byl každoročně tradiční 
hasičský ples a v letních měsících pak 
hasičský výlet. Od počátku let devade-
sátých pořádá sbor pohárovou soutěž 
v požárním útoku o pohár starosty 
obce Mistřice. V roce 1997 sbor také 
pořádal soutěž o Putovní pohár sta-
rosty SH ČMS, jíž se zúčastnil i samot-
ný starosta sdružení ing. Maňoušek. 
Velmi významnou propagací požární 
ochrany v obci byly vždy také oslavy 
výročí založení sboru, kdy bylo vždy 
provedeno námětové cvičení, ukázka 
historické a moderní techniky, ukázky 
mladých hasičů a tyto oslavy byly vždy 
velkou událostí pro celou obec. Těch-
to oslav se zúčastňovali i vzácní hosté. 
Náš sbor měl tu čest v naší obci při-
vítat vzácné návštěvy v podobě repre-
zentačního družstva Itálie v roce 1973 
a reprezentačního družstva Polska v 
roce 1987. V novodobější historii náš 
sbor navštívili zasloužilí funkcionáři 
Zlínského kraje, spolu s hejtmanem 
zlínského kraje panem Slavíkem a sta-
rostou SH ČMS ing Karlem Richtrem.

Členové sboru se také svou brigád-
nickou činností významně podíleli 
na dění v naší obci. Velkou měrou se 
podíleli na výstavbě obecního vodo-
vodu, kanalizace, silnic a tanečního 
výletiště. Odměnou za nesmírnou 
obětavost a velké množství odpracova-
ných brigádnických hodin při výstav-
bě nové budovy obecního úřadu bylo v 
červenci roku 1962 slavnostní otevření 
nových prostor hasičské zbrojnice.

Velmi důležitou součástí činnosti 
sboru je také výchova mladých hasičů, 
která má v našem sboru svou tradici již 
od konce čtyřicátých let minulého stole-
tí. V sedmdesátých letech se mladí hasiči 
zapojují do celostátní hry „25“ a největ-
ším úspěchem je postup do krajského 
kola, které se konalo ve Žďárci na  okrese 
Žďár nad Sázavou. V současné době se 
mladí hasiči zapojují do celostátní hry 
„PLAMEN“, ve které taktéž sklízejí úspě-
chy. Na začátku nového tisíciletí vzniká 
nová soutěž „Velká cena okresu Uherské 
Hradiště v požárním útoku“ a starší žáci 
se stali třikrát v řadě jejími vítězi. 

Do mládežnické kategorie se řadí 
taktéž kategorie dorostenecká. Nejú-
spěšnějšími se stávají roky 1991 a 1992, 
kdy se kolektiv dorostenců probojoval 
přes okresní a krajské kola na mistrov-
ství České a Československé federativ-
ní republiky v požárním sportu odkud 
si odváží čtyři tituly mistra republiky 
kategorii jednotlivců i družstev a ještě 
několik dalších medailových umístění.

Požární sport se stal neodmyslitel-
ně součástí života hasičů. Sportovní 
kolektivy mužů i žen se zúčastňují sou-
těží po celé České republice a dosahují 
vynikajících výsledků. Družstvo žen 
je několikanásobným přeborníkem 
okresu Uherské Hradiště. V roce 1993 
až 1995 se staly vítězkami velké ceny 
České republiky v požárním útoku a v 
roce 1992 obsadily 2. místo. V extrali-
ze ČR obsadily v roce 1996 - 1. místo, v 
roce 1997 - 2. místo a v roce 1998 – 3. 
místo. V kategorii mužů se Mistřický 
kolektiv nesmazatelně zapisuje do his-
torie požárního sportu. Přes okrsková, 
okresní a krajská kola se probojoval 
celkem šestkrát na mistrovství ČR. 
Odkud si přivezl celkem 10 medailí. 
Nejúspěšnějšími se stávají rok 1996 a 
1997, kdy do Mistřic putuje titul mis-
tra republiky v královské disciplíně 
požární útok i v celkovém hodnoce-
ní. V letech 1992-1994 se stávají Mis-
třičtí muži vítězi velké ceny SH ČMS 
v požárním útoku. V extralize ČR v 
požárním útoku získávají čtyři druhá 
místa. V okrese Uherské Hradiště se 
mužský kolektiv stal čtrnáctkrát pře-
borníkem okresu a třináctkrát vítězem 
velké ceny v požárním útoku. I přes-
tože kolektivy mužů i žen od svých 
začátků své složení zcela obměnily 
stále se v konkurenci ostatních týmů 
neztrácejí. Všech těchto a mnoha dal-
ších úspěchů by nebylo dosaženo bez 
podpory obecního úřadu a řady spon-
zorů. Velkou zásluhu na úspěších má i 
Josef Polášek pod jehož vedením bylo 
dosaženo největších úspěchů.

Všechna činnost sboru směřuje 
především k plnění základního hasič-
ského poslání, jímž je ochrana života a 
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Program oslav:

8:00 den otevřených dveří hasičské zbrojnice
8:45 mše svatá v kapli Nejsvětější trojice
10:00 položení věnce k pomníku padlým
14:00 námětové cvičení členů zásahové jednotky
 našeho sboru
15:00 ukázka moderní hasičské techniky
 HZS Zlínského kraje ÚO Uherské Hradiště
17:00 taneční zábava na přírodním výletišti
 za obecním úřadem, k tanci a poslechu
 hraje dechová hudba „Staroměstská kapela“
 (v případě nepříznivého počasí se taneční
 zábava uskuteční v pohostinství U Knotů)

zdraví občanů a před požáry a poskyto-
vání pomoci při živelných pohromách. 
Za celou existenci sboru, naši členové 
mnohokrát prokázali svou připrave-
nost při zásazích s ničivými živly jimiž 
oheň a voda jsou, a to ať samostatně, 
či společně s jednotkou hasičského 
záchranného sboru, nebo s jednotka-
mi s okolních obcí. Dokázali zasahovat 
při požárech obytných domů a hospo-
dářských stavení, při lesních požárech, 
při požárech na polích a travnatých 
porostů dokázali pomáhat při povod-
ních a při likvidaci následků letních 
bouří a tím chránit nejen majetek, ale 
také i životy našich spoluobčanů, a to 

nejen v naší obci i v blízkém okolí.
Za celoživotní poctivou a obětavou 

práci byl dvěma našim členům také 
udělen Titul zasloužilý hasič. V roce 
1992 byl udělen panu Františku Poláš-
kovi, který se stal členem sboru 1953, 
od roku 1957 zastával funkci velitele 
a od roku 1985 funkci starosty sboru, 
řadu let také zastával funkce v okrs-
kových a okresních orgánech. V roce 
2003 pak Antonínu Poláškovi, který se 
stal členem sboru roku 1957, od roku 
1958 pracoval ve výboru a v letech 
1972 až 2000 zastával funkci místosta-
rosty sboru. Oba dva se staly vzory pro 
nově přicházející mladé členy sboru.  

Závěrem mi nezbývá než všech-
ny spoluobčany pozvat na oslavy 110 
založení sboru dobrovolných hasičů 
Mistřice, které se budou konat po celý 
den 7. června. Bude možné shlédnout 
ukázky činnosti profesionálních hasi-
čů z Uherského Hradiště, ale i domácí 
Mistřické zásahové jednotky. Po celý 
den bude v hasičské zbrojnici den ote-
vřených dveří s videoprojekcí. Den 
bude ukončen zábavou s dechovou 
hudbou Staroměstská kapela. Úplným 
závěrem mi nezbývá než popřát sboru 
dobrovolných hasičů Mistřice hodně 
zdaru v další činnosti mnoho nových 
pracovitých a úspěšných členů.  

Sbor dobrovolných hasičů MISTŘICE
si Vás dovoluje pozvat na oslavy

110 let
 dobrovolné hasičské 

činnosti 
v Mistřicích,

které se uskuteční 
v neděli 7.června 2009
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Slavnosti vína
V letošním roce se slavnosti vína konají ve dnech 12. a 13 září 2009.

Upozorňujeme občany a mládež, kteří se chystají účastnit se slavnostní-
ho průvodu v kroji, aby se závazně nahlásili do 

25. srpna 2009 na obecním úřadě.

Z naší školní tvorby
ČAROSLEČNA
aneb návod pro dívky a paní z Mistřic
jak čarovně vypadat letos na jaře
Katka Kolková – 5.ročník

O čaroslečně, o ní už jsem slyšel,
ale vůbec nevím,jak jsem k ní přišel.
Má krásné krátké vlasy havraní,to vím.
takové zelené oči blýskavé,to na druhých nevidím.
Rty červené jak růže,
přes čelo pásek z prasečí kůže.
A co tváře neboli pleť ?
Tu má bílou jako zeď.
Krk jako žirafa dlouhý,
její miláček had se kolem něj schoulí.
Ruce má dlouhé a hubené jak tyčka
a víte že sovu má ? Malého sýčka .
Nehty má černé, mě se to nelíbí , fuj !
Vypadá jako by hrabala hnůj.
Ploché bříško a na něm vytetovanou včeličku.
Víte,že pro kočku Hekaté má bílou vaničku ?
Křivé nohy,jako věž v Pise,vidíte,ne?
Tričko nosí vždy módní - červené,
a džíny hodně těsné.
To je ale děsné.
Kouzlit moc neumí,je to prostě nemehlo.
Ještě se jí žádné nesvedlo.

JARNÍ ZASTAVENÍ
Hana Polášková – 5.ročník

Jaro : „Už jsem tu ,
volám včelky ke květům !“
Brouci fotbal hrají,
berušky jim pomáhají,
počítají góly
na rozkvetlém poli.

PŘEDJAŘÍ
Mgr.Zdena Hoferková

Po ránu rosa k zemi padá 
a jako perly svítí.
Země probouzí se.
Chystá se ze svých sítí propustit semínka trav 
napůl ještě spící,
voňavé ovzduší.
Zakuklené lístky  tulipánů
vytahuje za uši.
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Opět správná volba
„Jeden běží sem, druhý zase tam, 

každý něco nese. Usilovně pracují, 
domeček si budují. Dívejte se pozorně, 
jak se maká ve fi rmě. Vedoucích tu málo 
je, každý své si zastane. A když někdo 
nemůže, ten druhý mu pomůže…..,“ 
tak nějak to vypadá v mraveništi. Už 
jste ho někdy pozorovali? My, děti z MŠ 
Mistřice ano a vzaly jsme si námět pro 
své vystoupení. Ale pěkně od začátku. 
Jsme členové regionálního centra Spor-
tu pro všechny  Uh. Hradiště (RC SPV) 
. Asociace Sportu pro všechny, která 
podporuje  pohybové aktivity nejen u 
dětí různých věkových kategorií, ale i 
u kolektivů dospělých. Tato byla pořa-
datelem regionální přehlídky pódio-
vých skladeb v Uh. Brodě. Potvrdili 
jsme účast. Ono najít námět je velmi 
důležité, v tom nám pomáhá příroda. 
Jsou tu ale další kritéria při hodnoce-
ní: aby byl pochopen záměr cvičení, 

aby nechyběla věrohodnost, spontán-
nost a radost z pohybu, aby odpovída-
la náročnost pohybu. A to vše sladit s 
hudbou, která dodává tu pravou šťávu. 
Kostýmy zaujmou na první pohled 
a částečně ovlivní celkové hodnoce-
ní. Prostě výsledkem musí být poba-
vení dětí i diváka. Myslím si, že naši 
„Mravenečci“(název soutěžní skladby) 
nic z tohoto výčtu nepostrádají. S poci-
tem, že jsme odvedli poctivou přípravu, 
nasedáme 2. dubna 2009 do autobusu 
směr Uherský Brod. Děti se těšily, text 
skladby si prozpěvovaly po celou cestu. 
Přesto, že generální zkouška na pódiu 
uherskobrodského kulturního domu 
přinesla určité rozpaky, ostrá premié-
ra se vydařila na jedničku. Právě tady 
se ukázalo vcítění se do námětu a při-
rozenost, kdy maličké zaváhání si děti 
vyřešily pomocí jeden druhému jako 
správní mravenečci. I to přispělo k 1. 

místu v kategorii předškolních dětí a 
postupu do krajského kola ve Zlíně v 
neděli 19. dubna 2009. Pořadatelem 
je Zlínská krajská asociace Sportu pro 
všechny, o.s. Počet diváků v hale a sou-
piska napovídá, že se očekává kvalita 
jednotlivých vystupujících kolektivů v 
šesti  kategoriích. Jsme tedy o stupeň 
výš a zařazeni opět do nejmladší  kate-
gorie : předškolní děti. Vše se daří  tak 
jak má, pilní „mravenečci“ zvětšují své 
mraveniště a dostává se jim za to  oce-
nění: 1. místo, obrovský potlesk, diplom 
a cena do vitríny. 

A co bude dál ? Uvidíme……
Velké díky patří Vám, děti, paní 

učitelky, rodiče. Vy všichni dokazujete, 
že se spolupráce, o které jsem se zmí-
nila v předchozích číslech Mistřických 
novin, daří.

Marcela Fusková, 
ředitelka MŠ Mistřice 
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Mistřice 
Začala jarní část fotbalových sou-

těží - a po nevydařeném podzimu zřej-
mě nebude klidná...

Podzimní část Okresní soutěže 
mužům vůbec nevyšla  - pouhých pět 
bodů a poslední místo v tabulce napo-
vídají, že „ jaro „ bude hodně horké. 
Ale proč to nezkusit…  K mužstvu byl 
angažován nový trenér Milan Suro-
vý, z hostování v Kněžpoli se vrátil 
Pavel Sklenář a z hostování v Mařati-
cích David Vyorálek. Jinak zůstal kádr 
nezměněn, ale doufejme, že s odhod-
láním udělat pro záchranu maximum. 
Zimní přípravu narušily nepříznivé 
klimatické podmínky a tak mužstvo 
sehrálo jen dva přípravné zápasy. Na 

/ www.tjsmistrice.estranky.cz/
umělé trávě v Kunovicích jim byly sou-
peři hráči Tupes a dorostenci Kunovic.                                             
A jak dopadla podzimní část u mlá-
dežnických kategorií? No nic moc.       

Dorostenci skončili předposled-
ní, když získali jedenáct bodů za tři 
vítězství a dvě remízy (osm proher). 
Zejména závěr podzimu ale nemusel 
být vůbec špatný. V několika zápa-
sech však nedokázali dobře rozehrané 
utkání dotáhnout do vítězného konce 
a odešli  poraženi. Na porážkách se 
hlavně podepsala špatná fyzická kon-
dice…  Kladem bylo to, že zápasy jsme 
odehráli s třinácti až patnácti hráči 
(včetně tří žáků).                                     

U žáků je situace nejsložitější. Pro 

nedostatek hráčů  musí nastupovat i 
hráči přípravky. Přesto si žáci vedou 
docela dobře  - získali celkem dvacet 
bodů a ze čtrnácti družstev jsou na 
slušném osmém místě tabulky. Uvidí-
me, jak bude vypadat jaro.                 

Nejmladší  žáci – přípravka ( roč-
níky 1998 – 2004 ) hrají soutěž první 
rok. Přesto, že jen jednou vyhráli, byli 
vždy svým zkušenějším soupeřům 
vyrovnaným soupeřem.  Jejich výko-
ny jsou příslibem pro budoucnost. 
Dobrou práci  s přípravkou odvádějí 
trenéři Petr Stašek a Zdeněk Trčka. 
Patří jim dík. Doufejme, že jarní výko-
ny budou ještě lepší těch podzimních.                                                                      
A na jaké zápasy se můžeme těšit?

Los fotbalových soutěží - 2008 / 2009 - jaro
28.3. - 29.3.2009   9.5. - 10.5.2009  

P ÍPRAVKA volno P ÍPRAVKA O echov - Mist ice Ne 14:30 
ŽÁCI volno ŽÁCI Sušice - Mist ice Ne 14:00 
DOROST Mist ice - Buchlovice 7 : 1  DOROST Boršice B - Mist ice So 16:30 
MUŽI Mist ice - Buchlovice 3 : 1  MUŽI Hušt novice - Mist ice Ne 16:30 

4.4 - 5.4.2009   16.5. - 17.5.2009   
P ÍPRAVKA volno P ÍPRAVKA Mist ice - Ostr.N.Ves So 14:00 
ŽÁCI Mist ice - Jankovice 1 : 10  ŽÁCI Mist ice - Nedachlebice Ne 14:00 
DOROST Mist ice - Kn žpole 0 :   4  DOROST Mist ice - Osv timany So 16:30 
MUŽI Mist ice - Korytná 1 :   2  MUŽI Mist ice - Pitín Ne 16:30 

11.4. - 12.4.2009   23.5. - 24.5.2009   
P ÍPRAVKA volno P ÍPRAVKA B ezolupy - Mist ice So 14:00 
ŽÁCI Babice - Mist ice 16 : 0  ŽÁCI Kudlovice - Mist ice Ne 10:00 
DOROST Ma atice - Mist ice 6 :   0  DOROST Kudlovice - Mist ice Ne 13:30 
MUŽI Horní N m í - Mist ice 3 :   2  MUŽI Staré M sto - Mist ice Ne 16:30 

18.4. - 19.4.2009   30.5. - 31.5.2009  

P ÍPRAVKA Mist ice - Jarošov So 14:00 P ÍPRAVKA Staré M sto - Mist ice 
ú ední
zpráva 

ŽÁCI Mist ice - Kostelany Ne 14:00 ŽÁCI Mist ice - Jalubí Ne 14:00 
DOROST Mist ice - Popovice So 16:30 DOROST Mist ice - O echov So 16:30 
MUŽI Mist ice - Popovice Ne 16:30 MUŽI Mist ice - B ezová Ne 16:30 

26.4.2009 6.6. - 7.6.2009   
P ÍPRAVKA volno P ÍPRAVKA Pohár 1.kolo So 14:00 
ŽÁCI Topolná - Mist ice Ne 10:00 ŽÁCI Traplice - Mist ice Ne 14:30 
DOROST Dolní N m í B - Mist ice So 13:30 DOROST Hrad ovice - Mist ice So 16:30 
MUŽI Košíky - Mist ice Ne 16:30 MUŽI Nivnice - Mist ice Ne 16:30 

1.5.2009 13.6. - 14.6.2009   
ŽÁCI Bílovice - Mist ice Pá  10:00 P ÍPRAVKA Pohár 2.kolo - So 14:00 

ŽÁCI Mist ice - Kn žpole Ne 14:00 
2.5. - 3.5.2009  DOROST volno 

P ÍPRAVKA Mist ice - 1.FC Slovácko So 14:00 MUŽI Mist ice - Byst ice p/L Ne 16:30 
ŽÁCI Mist ice - Hušt novice Ne 14:00 
DOROST B ezolupy - Mist ice So 16:30 20.6.2009 

MUŽI Mist ice - Slov.-Vážany Ne 16:30 P ÍPRAVKA Pohár 3.kolo So 14:00 
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A protože přípravka hraje svoji soutěž první sezonu, můžete se seznámit s odlišnostmi v pravidlech.   JH
Základní technická ustanovení a odlišnosti v pravidlech

1. Minifotbal hrají hráči (chlapci i děvčata) ve věku 6 - 11 
let a v jednotlivých utkáních startují na platné registrační 
průkazy. 
2. Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi 
vyplývajícími ze specifi ckých zvláštností této herní formy. 
a. hrací plocha je polovinou normálního hřiště, jehož 
postranní čáry jsou čarami brankovými a středová i bran-
ková čára jsou čarami postranními. 
b. pokutová území je ohraničeno značkami pro provedení 
rohového kopu u mladších přípravek a prodlouženou boč-
ní čarou pokutového území normálního hřiště (viz. plánek 
hřiště na minifotbal) 
c. branky mají rozměr 2x5 metrů a jsou umístěny upro-
střed brankových čar. Branky jsou opatřeny sítěmi. 
d. 8 metrů před brankou je vyznačena pokutová značka 
e. v kategorii 6-8 let (mladší přípravky) se vyznačí značky 
pro provedení kopu z rohu ve vzdálenosti 12 metrů od levé 
a pravé tyče branky. V kategorii 8-11 let (starší přípravky) se 
rohové kopy provádějí ze značky kopu z rohu a z průsečíků 
pomezní a středové čáry normálního fotbalového hřiště, 
f. je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru 
pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. 
Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile 
položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze 
nohou. Při uvádění míče do hry brankařem musí být hráči 
soupeře mimo pokutové území, 
g. družstvo je složeno maximálně ze 16 hráčů, z čehož je 
vždy na hrací ploše sedm hráčů v poli a brankář. Mezi vše-
mi 16ti hráči může docházet libovolně k výměně i v nepře-

rušené hře avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí 
střídající hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu 
nový hráč. Při porušení pravidel nařídí rozhodčí nepřímý 
volný kop ve prospěch druhého družstva. Minimální počet 
hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář, kles-
ne-li počet hráčů pod 6 nelze v utkání pokračovat. Střídání 
se provádí z vymezeného prostoru podél brankových tyčí 
normálních branek, kde jsou také umístěny lavičky náhrad-
níků, 
h. tyče a břevno branky normálního fotbalového hřiště 
jsou součástí hrací plochy pro minifotbal, 
i. Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně 
ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbale 
není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, 
hráči musí mít chrániče holení). 
j. v utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tj. 
malou domů, 
k. hraje se zásadně s míči velikosti „4“, 
l. hrací doba jednoho utkání je 2 x 25 minut s dodržením 
poločasové přestávky 10 minut, při satelitních turnajích se 
hraje se zkrácenou hrací dobou - viz rozpis soutěží řídícího 
orgánu, 
m. závěrečný pozdrav se provádí hokejovým způsobem 
(ruce si podají všichni hráči), 
n. při minifotbale neplatí ofsajd, 
o. při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře mini-
málně 3 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl 
brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti. 
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MISTŘICKÉ NOVINY vydává Obecní úřad Mistřice v nákladu 400 ks.
Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav tel.: 608 709 602

My jsme muzikanti, přicházíme k vám ….
Jednou z kompetencí, které si za cíl 

klade školní vzdělávací program součas-
ného školství, je kompetence občanská. 
Mezi mnohými úkoly je to také vede-
ní žáků k chránění a ocenění našich 
tradicí,kulturního dědictví,k pozitivnímu 
postoji k uměleckým dílům, smyslu pro 
kulturu a tvořivosti a aktivnímu zapojení 
do kulturního dění. Hudebně pohybová 
výchova  je nedílnou součástí života naší 
školy již mnoho let. Nejen dětem, ale i 
odrostlejší mládeži je velmi blízká.

Tanec a hudba patří k životu současné 
generace .Tak jako rádi zpívali, muzicíro-
vali a tančili naši rodiče a prarodiče, stej-
ně tak rádi tančí a zpívají i jejich potomci.
Jen řada hudebních a tanečních žánrů se 
rozšířila .Tak vedle valčíku , polky a polo-
nézy, které naši žáci předvádějí na plese 
rodičů ,tančí  i hip hop, břišní tance i ve 
stylu mnoha nových tanečních směrů.

Stejně rádi zpívají lidové písničky, 
naše nádherné koledy,ale také  písničky 
s pohádkových fi lmů a z tvorby našich 
zpěváků. Ale naše škola již 13 let nabí-
zí žákům také možnost výuky hry na 
fl étnu. Od samého počátku této aktivity  
stojí v jejím čele Mgr.Kateřina Staňová.

Jako zkušený profesionál učí ty 
nejmenší od samých základů.Jak vůbec 

fl étnu držet, jak dýchat, aby se ozýva-
ly jen ty zvuky, které chtějí. A pak od 
jednoduchých melodií, popěvků ,až 
k hudbě starých mistrů, dvojhlasně 
a třeba i trojhlasně. Prakticky  třeti-
na žáků se aktivně učí hrát .Své umě-
ní prokazují při nejrůznějších pří-
ležitostech kulturního dění naší obce 
i mimo ni. Při vítání občánků, bese-
dách s důchodci,vánočním koledování, 
setkáních s padesátníky, při besídkách 
,akademiích,ale také si hrají jen tak, pro 
své potěšení.

Škoda jen, že žáci pátého ročníku, 
kteří patří vždy mezi opory sboru fl ét-

nistů, odcházejí z naší školy a celý ten 
koloběh, za kterým se skrývá množství 
mravenčí práce a  trpělivosti, začíná 
znovu.Ale ohýnek hudebního tvoření 
již byl zapálen a u většiny dětí přetrvá 
.Vedle pozitivního působení na rozvoj 
dýchacího ústrojí  tak naše muzicírování 
obohacuje jejich život  a vede je k snaze 
učit se hrát i na další nástroje . Učit se 
něco nového, vzdělávat se a poznávat – a 
nemusí to být jen čeština nebo matema-
tika, to je hlavní cíl celého systému škol-
ství. Tedy celoživotní učení a vzdělávání 
jako nedílná složka života člověka třetí-
ho tisíciletí.

Pozvánka na 
                                                  Besedu s d chodci,

       která se uskute ní v ned li 24. kv tna 2009 
ve 13 hodin v pohostinství u Knot .

       Program: - tane ní vystoupení d tí ze
     Základní a Mate ské školy Mist ice

  - hudební vystoupení skupiny MADET

            Srde n  zvou zastupitelé 

Přihlásit se můžete 
na obecním úřadě do 
konce dubna.


