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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejdříve bych vám všem rád 

poděkoval jménem celého zastupi-
telstva obce Mistřice a Javorovce za 
důvěru, kterou jste nám vyjádřili při 
podzimních komunálních volbách v 
loňském roce. Tak jak bylo prezento-
váno v našich volebních programech, 
čeká nás mnoho práce při rozvoji 
naší obce. Je pro mne velmi důležité a 
snažím se o to, aby zastupitelstvo pra-
covalo společně jako celek na všech 
úkolech. Dle mého názoru musím 
říci, že celé zastupitelstvo pracuje nad 
rámec svých povinností, které jsme 
si vytýčili v různých oblastech týkají-
cích se naší obce. Velmi si této práce 

vážím a chci zastupitelům poděkovat 
a povzbudit je do další práce. Důležité 
pro mne je se zaměřit na celkovou 
situaci v obci, ne jen na dílčí pro-
blémy. Zajímám se o situaci v každé 
uličce obce, v Javorovci, na rybnících, 
na skládkách a o to, v jakém stavu 
jsou místní komunikace, kanalizace 
a rozvody plynu a elektrické energie. 
Snažím se klást velký důraz na rozvoj 
bydlení dle návrhu územního plánu 
v urbanistické koncepci. Seznamuji 
se také s činností a prací našich spo-
lečenských a zájmových organizací a 
nabízím jim vzájemnou spolupráci. 

Spolu s panem místostarostou 
jsme monitorovali celkovou situaci v 

obci a snažíme se postupně plnit jed-
notlivé úkoly dle jejich priority. Chtěl 
bych vás požádat, milí spoluobčané, 
abychom se na rozvoji obce podíle-
li společně, protože pouze společná 
práce vede k úspěchu. 

Rychle se blíží prázdninový čas 
a doba dovolených. Proto vám chci, 
vážení spoluobčané, do tohoto nad-
cházejícího období popřát, aby jste 
tento krásný a drahocenný čas strávili 
se svými rodinami ve zdraví, klidu a 
radosti. Dětem přeji, aby si do nové-
ho školního roku, který je po prázd-
ninách čeká, přinesly spoustu radost-
ných prázdninových zážitků.

S pozdravem Vladimír Sedláček

Během dosavadní činnosti 
zastupitelstva obce Mistřice a 
Javorovce bylo realizováno:

- přípravné práce na realizaci projek-
tu vybudování dětských a sportov-
ních hřišť prostřednictvím „Regi-
onu Za Moravú“,tj. multifunkční 
hřiště v Mistřicích a Javorovci, zahá-
jení podzim 2011, termín dokonče-
ní prosinec 2012, předpokládané  
náklady 3,3 mil.  Kč. (spoluúčast 
obce cca 10%, ostatní dotace)

- oprava obecního bytu č.p. 158 a 
jeho pronájem

- terénní úpravy hrází a okolí  na 
rybnících 

- podána žádost u OPŽP o dotaci 
na snížení imisní zátěže z dopravy. 
Jedná se o dotace na nákup úkli-
dové techniky.

- podána žádost na vybudování 
Odpadového centra Mistřice včet-
ně smlouvy o budoucím odkupu  
pozemků dotčených stavbou od 
Agri-M spol. s r.o.

- oprava autobusové zastávky u ZŠ 
Mistřice

- oprava dětských hřišť - hracích 
prvků

- vysprávka  místní komunikace 
v části „Na Větřáku“ a u p. Pavla 
Ošívky  „U lip“

- oprava ucpané kanalizace u paní 
Šimkové (č.p. 18) směrem na hlav-
ní kanalizaci na návsi

- vybudování přepážky kanalizace u 
p. Pavla Sklenáře (č.p. 183) - zame-
zení odtoku odpadních vod silnič-
ní přikopou směrem k Včelarům.

- instalace nového rozvaděče nízké-
ho napětí na návsi  pro účely pořá-
dání kulturních akcí

- získána dotace z nadace Děti - Kul-
tura - Sport na nákup nové trakto-
rové sekačky ve výši 30 000 Kč.

- dořešen problém  ohledně pozem-
ku mezi OÚ Mistřice a panem Elf-
markem na místní komunikaci v 
Javorovci (od roku 2007)

- dořešena směna pozemku p. 
Antonína Vašíčka (č.p. 101) s OÚ 
Mistřice  ( od roku 2006)

- dokončen a schválen  územní plán 
obce Mistřice - Javorovec

- pronájem tanečního výletiště a 
jeho rekonstrukce novým nájem-
cem paní Emílií Kocábovou

- rozvaděč nízkého napětí v Javo-
rovci u paní Hoferkové (č.p. 442) 
včetně rozšíření   kapacity pro 4 
nové rodinné domy

- byl podán návrh v připomínko-
vaném jednání o územním plánu 
města Uh. Hradiště na vybudová-
ní cyklostezky v úseku Mařatice 
– Javorovec

- rekonstrukci věže místní kaple 
(spoluúčast obce  ve výši 25 % z cel-
kových nákladů, ostatní dofi nan-
cování z dotací a vlastních zdrojů)  

- podána žádost prostřednictvím 
společnosti Lesy ČR na vybudo-
vání přehrady (poldr)  včetně pří-
stupové cesty. Tato akce je ve fázi 
zpracování dokumentace pro udě-
lení stavebního povolení.

- podána žádost prostřednictvím 
MAS - Dolní Poolšaví na výměnu 
plastových oken a dveří na šatnách 
TJ Sokol Mistřice

- odsouhlasení 1 000,- jako dar pro 
nově narozeného občana

- spoluúčast při pořádání besedy 
s důchodci, stavění máje a jiných 
kulturních akcí

Předpokládané:
- vybudována místní komunikace  - 

ul. Nová u MŠ Mistřice do konce 
roku 2011 

- projekční a přípravné práce na 
odkanalizování  Javorovce a části 
Mistřic 

- projekční práce na dokončení 
průtahu Mistřic ( cca 500m)

- projekční práce na místních 
komunikací v Mistřicích a Javo-
rovci

- projekční a přípravné práce pro 
novou výstavbu  RD
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Hodně dávno před náš letopočet
Tam se může podívat každý, kdo 

navštíví DinoPark ve Vyškově. Ocit-
nout se na chvíli mezi obrovskými 
praještěry jako je dinosaurus, tyran-
nosaurus ….Vyškov je kousek, pro-
to při volbě výletu v letošním roce 
DinoPark vyhrál. Samozřejmě k 
tomu přispěla dobrá prezentace na 
internetu a reference těch, kdo už jej 
navštívili.

Ve středu 25. května sedáme do 
autobusu a jedeme směr Vyškov. Prv-
ní naše kroky vedou do ZOO parku. 
Trošku jiného než  Lešná. Mají tu 
totiž spoustu plemen a druhů domá-
cího zvířectva, se kterými se dnešní 
děti už málo setkávají. Za časů mého 
dětství nebylo třeba chodit daleko. 
Stačilo zajít k babičce na dvůr nebo 
do JZD. Časy se mění.

Ze ZOO parku nás DinoExpres 
(automobilový vláček) převáží do 
samotného DinoParku mezi vzpo-
menuté veleještěry. Jejich věrohodné 
makety ve skutečné velikosti působí 
impozantně a člověk si připadá vedle 
nich jako takové malé nic. Při jejich 
rozměrech by byl i velmi malým sous-
tem v jejich jídelníčku.

Vzhlédnout jsme je mohli i v pohy-
bu prostřednictvím 3D kina. Film je 
promítán pouze v DinoParku. 

Odpolední čas odjezdu je tady a 
jedeme domů.

Ať už malým nebo velkým, všem 
můžeme doporučit.

Kdo nebyl v cirkuse?
Myslím, že moc nás není. Kdyby 

se přece jenom jedinec našel, mohl si 
cirkusový zážitek vynahradit přímo 
v Mistřicích. K vidění byla jen část 
cirkusového představení, zato ta nej-
veselejší - vystoupení klaunů cirkusu 
Bambulíni, kterému se směje a tleská 
každý.

Pestrobarevné oblečení ušité u 
švadleny paní Renaty Vaškové, za kte-
ré jí moc děkujeme, červená bambulka 

na nose, bez toho nemůže klaun být. 
Teď už jen cvičit.

I taková sranda musí mít svá pra-
vidla, to děti pochopily při prvních 
hodinách nácviku, protože jeden 
klaun chybu snadno napraví, u dvou, 
tří už je to těžší, ale nás je třináct.

Vše je tak, jak má být, vystoupení 
může začít.

7. dubna jsme měli premiéru v Uh. 
Brodě na pódiových cvičeních. Úspěch 

jsme zopakovali na domácí půdě starší 
generaci při setkání s důchodci. Snad 
se vloudila i trocha nostalgie, neboť 
cirkus v letech jejich mládí byl svátek, 
protože možností zábavy tolik nebylo.

Těm mladším jsme se předvedli 
na skvěle připraveném dětském dni 
pro děti ZŠ a MŠ Mistřice.

Cirkusové kousky uvidí také náv-
štěvníci Farního dne v Bílovicích 
26.6.2011.   
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12.12.2010  - Zpívání u vánočního stromu

10.4.2011 – vítání občánků

4.6.2011 – dětský den v AGRI-M Mistřice
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Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát 
 Inspekční zpráva

V letošním školním roce byla prove-
dena v MŠ Mistřice inspekční činnost.

Předkládám citaci  závěrů, celko-
vého hodnocení školy:

Činnost školy je v souladu s roz-
hodnutím o zápisu do rejstříku škol a 
školských zařízení.

Škola zajišťovala na požadova-
né úrovni rovný přístup ke vzdělání 
všem dětem, včetně těch se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Zajistila 
rovněž rovné podmínky pro příjímá-
ní dětí k předškolnímu vzdělávání, v 
příjímacím řízení postupovala v sou-
ladu s právními předpisy.

Školní vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání byl zpraco-
ván v souladu s právními předpisy a 
rámcovým vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání. Inspekční 

zajištění prokázalo, že je v reálu ŠVP 
PV naplňován.

Materiální podmínky školy jsou 
na standardní úrovni, vykazují však 
bezpečnostní riziko – prosklené dve-
ře v prostorách, kde se pohybují děti 
(tady doplňuji, že závada byla odstra-
něna ve spolupráci se zřizovatelem, 
nové plné dveře instalované v budově 
splňují všechna bezpečnostní krité-
ria).

Ekonomické podmínky školy 
umožňují realizaci školního vzděláva-
cího programu. Škola využila fi nanční 
prostředky ze státního rozpočtu v sou-
ladu se školským zákonem k naplňo-
vání cílů předškolního vzdělávání.

Vedení školy se prokazatelně zabý-
valo průběžným plánováním a vyhod-
nocováním všech oblastí činnosti 

školy vedoucích k jejímu postupné-
mu zkvalitňování. Kvalita sledování a 
vyhodnocování výsledků vzdělávání 
dětí a průběhu a výsledků předškol-
ního vzdělávání byla  na požadované 
úrovni. Pozitivem byly příznivé vzá-
jemné vztahy mezi dětmi a dětmi a 
všemi zaměstnankyněmi školy.

Sledovaný průběh a výsledky vzdě-
lávání prokázaly cílené a systematické 
posilování elementárních klíčových 
kompetencí dětí předškolního věku 
na základě rozvoje v oblastech čte-
nářské gramotnosti, matematické 
gramotnosti a sociální gramotnosti. 
Efektivitu vzdělávání podporovaly 
vhodně volené a účinné metody a 
formy vzdělávací činnosti.   

Marcela Fusková, 
ředitelka Mateřské školy Mistřice 

Prázdniny volají
Ani se to nezdá, ale po desetiměsíční plavbě doplula 

loď vezoucí na své palubě 63 námořníků – žáků zdejší ško-
ly, do země zaslíbené jménem Prázdniny. Cesta to nebyla 
vždy klidná.Naši plavbu provázely občas bouřky a mraky. 
Na jejím konci však stojí posádka notně změněná. 

Prvňákům dorostly zuby , vytáhli se do výšky a hlav-
ně hlava se jim zaplnila vědomostmi.To byste koukali, 
jak bezvadně počítají, čtou a píší.Těm ostatním přibyla 
spousta nových poznatků, dovedností a zážitků.

Ve školním roce se děti mnohokrát prezentovaly na 
veřejnosti.Ať už to byla oblast kulturní , sportovní či vědo-
mostní.Mezi poslední největší úspěchy patří umístění žáka 
4.třídy Jana Kasaly, který pod vedením paní učitelky Čaba-
lové nakreslil dílko pro soutěž Olomoucké diecéze „ Cestou 
dvou bratří“ .Nejlepší výtvarná díla , které kreslili děti celé 
republiky, budou prezentována při letošních velehradských 
poutních slavnostech a letos tam bude i dílo naše. O tom, 
že škola dává žákům srovnatelné vědomosti s každou , i tou 
městskou školou ,svědčí přijetí žákyně 5.ročníku Alice Vla-
chynské  na osmileté gymnázium a  její hodnocení mezi 
dalšími 160 žáky, kde ve dvou okruzích měla čelní umístě-
ní.Ale i závěrečné dopravní testy a zkoušky žáků 4.roční-
ku, kteří až na jednoho splnili podmínky a byl jim předán 
takový malý řidičský průkaz – průkaz cyklisty hodně napo-
vídá o práci školy a šikovnosti zdejších žáků.
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Mezi velké úspěchy- tentokrát 
pedagogů- patří přijetí projektu 
„Hudba – most porozumění mezi 
lidmi“ a jeho fi nanční podporo nada-
cí Děti, kultura a sport.

Naši celoroční školní práci pro-
vází projekt „Patříme do EU“. Bude 
uzavřen prezentací kultury,  lidových 
zvyků,ukázkami národních kuchyní 
těsně před koncem školního roku 
ve středu 29.června. Přátelé, zveme 
Vás .V tento den proběhne koncert 
našich žáků, kteří se učí hrát na 
hudební nástroje a poté budou jed-
notlivé třídy  vítat své  hosty ve Špan
ělsku,Rakousku,Řecku,Itálii a České 
republice- tedy ve státech, které si 
vybrali pro svůj celoroční projekt..
Ale i následující den – 30.června Vás 
rádi mezi sebou uvítáme. 

V tento již tradiční den otevře-
ných dveří se v 8 .30 hodin se budeme 
loučit.Se školou na necelé dva měsíce.
Loď zajede do doků, aby opravila své 
šrámy, alespoň ty nejdůležitější, na 

Jak to u nás chodí
Blíží se měsíc srpen, kdy  „Občan-

ské sdružení rodičů Mistřic „ ukončí 
třetí rok  své činnosti. V uplynulém 
roce jsme nelenošili a organizovali 
jsme mnoho akcí nejen pro děti, ale i 
rodiče.  Jedním z cílů naší činnosti je 
zapojit rodiče do společných aktivit  s 
dětmi,  ale také budovat  a  upevňovat 
mezilidské vztahy občanů naší obce.

Mezi první zdařilé  akce školního 
roku 2010/2011 se bezpochyby řadí  
„Mistřický lišák“.  Místem konání se 
na podzim stalo  prostředí mistřic-
kého lesa, kde děti i rodiče plnili 
zadané úkoly, které prověřili jejich 
znalosti a dovednosti. „Mistřického 
lišáka“ jsme  ukončili noční stezkou 
odvahy a opékáním špekáčků. Nový 
rok 2011 jsme zahájili „Veselým 
sáňkováním“ v Javorovci u rybníků. 
Mrazivý  lednový den , zábava  a sou-
těže na sněhu  nás  unavily  natolik, 
že  jsme všichni  hledali azyl v rybář-
ské chatě u roztopených kamen, kde 
bylo připraveno občerstvení.  A už  

tu máme měsíc únor a s ním spo-
jený tradiční  „ Rodičovský ples“  s 
polonézou v podání žáků páté třídy.  
Součástí plesu byla bohatá tombola, 
která  také přispěla k dobré náladě.  
Jaro zaklepalo na dveře a v měsíci 
květnu všichni malí i velcí sedli  na 
kola a vyrazili do přírody.  Cílem 
cyklistického výletu byla návštěva  
areálu   „AMFÍK- BUKOVINA“  v 
Popovicích. Počasí nám přálo a dob-
rá nálada nechyběla. Děti se bavily 
na průlezkách a trampolíně v are-
álu „Amfíku“ a  rodiče nabírali síly 
v místní restauraci. Zpáteční cestu 
jsme zvolili náročnějším terénem, 
přesto všichni zúčastnění  cestu 
domů zvládli. V průběhu roku jsme 
organizovali i další akce,  např. Miku-
lášskou besídku nebo plavecký zábav-
ný večer v „Aqua parku“ v Uherském 
Hradišti. „Občanské sdružení rodičů 
Mistřic“ také každoročně přispívá na 
fi nancování kulturních a sportovních 
akcí Základní a Mateřské školy. 

Tak jako každá nezisková orga-
nizace se i naše sdružení potýká s 
nedostatkem fi nančních prostředků. 
Proto jsme se rozhodli vypracovat 
projekt,  kterým  jsme se ucházeli  o 
fi nanční příspěvek u NADACE  Děti-
kultura-sport.  Grantová komise pod-
pořila náš  projekt „Česílkovo maš-
karní odpoledne“  nemalou částkou 
z  „Milionového grantu“, který byl 
určen pro podporu školství a zájmové 
činnosti. Tímto děkujeme NADACI 
Děti-kultura-sport  za  štědrý fi nanč-
ní příspěvek. Rovněž bychom touto 
cestou chtěli poděkovat všem našim 
dalším sponzorům za jejich dary. 

Ze strany některých rodičů se obje-
vila i kritika naší činnosti, ale bohužel 
nikdo z nich nepřišel mezi nás s dob-
rou radou či pomocí. Ochotných a 
obětavých lidí, kteří by věnovali kou-
sek svého času dětem je pořád málo. 
Proto rádi uvítáme všechny, kteří se 
chtějí připojit k našemu společnému 
snažení.    

které má fi nanční prostředky. Rozloučíme se ale také defi nitivně s partou 14 
žáků 5.třídy, kteří budou pokračovat ve svém vzdělávání na jiných školách.

Všem přeji hezkou dovolenou.   
Mgr.Hoferková, ředitelka školy
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Zahrádkáři
Vážení občané a zahrádkáři v obci 

Mistřice a Javorovci. Dovolte nám ,se 
vám připomenout jménem základní 
organizace Českého zahrádkářského 
svazu Mistřice za uplynulé období.

V měsíci únoru proběhla výroční 
členská schůze za účasti členů naší 
organizace a starosty obce.

Na této schůzi byly projednány běž-
né záležitosti členské organizace včetně 
odměn našich členů, kteří se v tomto 
roce dožívají významného životního 
jubilea.Zároveň byli přijati tři nový čle-
nové. Bohužel jsme se museli rozloučit 
i se dvěma členy naší organizace, kteří v 
minulém roce zemřeli.

V zimních měsících tohoto roku 
proběhla v Uh.Hradišti pro naše 
členy odborná přednáška našeho 
předního odborníka na jádroviny 
p.Galušky-zaměřená převážně na 
nové odrůdy jabloní a hrušní včetně 
jejich ochutnávky.

Koncem měsíce března se několik 
našich členů zúčastnilo v Uh.Hradišti 
přednášky s ukázkou roubování a 
očkování všech ovocných druhů.

Určitě bude nejenom naše čle-
ny zajímat, jak dopadl vleklý stav v 

oblasti odkupu pozemků zahrádkář-
ské osady Sůhrady.

Po delší době dopisování,odso
uhlasování s právníkem,osobním 
vyjednáváním a na konec vyměře-
ním Geodézie Zlín, mohlo konečně 
dojít k odkupu každého jednotlivé-
ho pozemku s právem nabytí po jeho 
zaplacení. Což bylo ze strany 12 žada-
telů této osady splněno. S tím, že jako 
celek se i nadále řídí pravidly a před-
pisy Zahrádkářské osady udanými 
Českým zahrádkářským svazem.

Za účasti našich členů proběhla 
soutěž v ochutnávce zelí a slivovice s 
jejím konečným  vyhodnocením.

V druhé polovině roku plánujeme 
pro naše členy zájezd na výstavu Hor-
tikomplex /ovoce,zeleniny a květin/ 
do Olomouce.

Pro ty, kteří se nezúčastní této 
celostátní výstavy v Olomouci, je zde 
možnost tuto zhlédnout v menším 
provedení v měsíci říjnu v Uh.Hradišti 
na Redutě.

Po uplynulém minulém roce, kte-
rý se vyznačoval silnými houbovými 
chorobami v celé šíři zahrádkářského 
sortimentu tj.ovoce a zeleniny, máme 

v tomto roce dost dobře našlápnuto s 
pomocí mírných ochranných postři-
ků k dobré úrodě.Mírnými postřiky 
míníme-jarní postřik proti houbovým 
chorobám Kuprikolem, dále Oleoe-
kolem proti přezimujícím škůdcům.
Nutno provést tuto ochranu u všech 
ovocných stromů včetně bobulovin.

V dalším období dokvétání šves-
tek se prováděl postřik proti pilatce 
švestkové Kalypsem,nebo Reldanem.

Dobré je taky nezapomínat na 
obaleče jablečného a jeho likvidaci 
pomocí Zolone 35 EC nebo Mospila-
nu – který je možno použít i na stále 
obnovující se kolonie mšic.

U novějších  jabloní, které nejsou 
rezistentní vůči strupovitosti a pad-
lí-je nutno použít  jednotný postřik 
Merpan nebo Polyran WG.

Věříme vážení přátelé, že jsme 
vás těmito postřiky mnohé moc 
nenadchli, ale doba je takové, že to 
jinak nejde. Zde záleží na každém 
jednotlivci dle vlastní úvahy.

Vše dobré,včetně dobré a kvalitní 
úrody v celé šíři zahrádkářského sor-
timentu vám za základní organizaci v 
Mistřicích přejí: VK a MF.

Včelaři
Příroda se po tuhých zimních 

mrazech opět probudila k životu, vše 
se zazelenalo, ba co víc rozkvetlo a to 
už si jen málokdo nepovšimnul pra-
covitých včel. Každý kvetoucí strom 
si radostně pobrukoval tu známou 
bzučivou píseň. Ta mu zaručí, pokud 
ještě nepřijdou pozdní mrazíky boha-
tou úrodu. My lidé budeme mít záso-
bu zdravých vitamínů, ale nemůžeme 
myslet jen sami na sebe, je kolem nás 
spousta živočichů a ti se potřebují taky 
něčím živit. Díky

především včele, která z opylují-
cího hmyzu tvoří nejpočetnější spo-
lečenství. Když se podíváme na lou-
ky, ty září mnoha barvami a to jen 
díky dokonalému opylování vytvoří 

semena pro další rozmnožování. Tyto 
rostliny a stromy jsou takzvaně hmy-
zusnubné, druhou skupinu tvoří rost-
liny větrosnubné, ty ke svému opylení 
hmyz nepotřebují, jsou to však přede-
vším trávy a jen omezené množství 
stromu či keřů. Z těchto pár řádků je 
snad zřejmé nezastupitelné místo vče-
ly v přírodě. 

Člověk má spíše včelu zafi xovanou 
s medem. Jaké medy nám vlastně včela 
vyrábí, ano slyšíte dobře vyrábí. Z kvě-
tů včela přináší nektar (sladkou šťávu) 
a přidáním enzymů ze svého trávícího 
traktu teprve vzniká med. Medy rozdě-
lujeme na květové, medovicové (lesní) 
a smíšené, všechny tyto medy mohou 
být taky druhové (řepkový, akátový, 

lípový atd.) medovicové – dubový, 
smrkový, modřínový, směsi těchto 
medů se nazývají smíšené. Co je vlast-
ně med? Jsou to vlastně jednoduché 
cukry ( glukóza), ty jsou snadno stravi-
telné a další výhodou je rychlé dodání 
energie, což by měli ocenit především 
sportovci, ale nezastupitelné místo má 
med pro celou lidskou populaci. Proto 
se naučme konzumovat med a taky s 
ním sladit, budeme zdravější, šťastněj-
ší a taky budeme pomaleji stárnout.

Včela přináší do úlu pyl, je to veli-
ce výživná látka plná vitamínů, pokud 
konzumujeme med, v něm se nachá-
zejí mimo jiné taky zrníčka pylu, pro 
nás je to velice  prospěšné, tím, že je 
to vlastně prevence proti alergiím na 
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pyly, ale podmínkou je med z naší 
oblasti kde se tyto pyly vyskytují.

Včely ve svém trávícím traktu 
vytvářejí tzv. mateří kašičku a to je 
vlastně potrava včel. Je to obrovsky 
výživná látka. Mateří kašička je dalším 
produktem včel. 

Název  propolis je jistě mnohým 
neznámý, je to produkt, který včely 
sbírají na pupenech především topolů, 
olší a některých jiných listnatých stro-
mech. Má antibakteriální vlastnosti, 
včely jej používají ke tmelení spár a 
jen díky němu je v příbytku tak sterilní 
prostředí, jak na operačním sále. Pro-
tože je taky částečně obsažen v medu, 
chrání nás před záněty v dutině ústní 
a břišní. Je taky známa propolisová 
tinktura.

Nepříjemné je nám lidem včelí 
bodnutí. Vpichem se nám dostává do 
organismu kyselina mravenčí, ta způ-
sobuje otok. Tady podotýkám, že jde 
o běžnou obranu organizmu. Podle 
odborníků i otok vetší než dvě dlaně u 
zdravého člověka není známkou aler-
gie. Rána nás sice bolí, ale má to jedno 

pozitivum a tím jsou protirevmatické 
účinky. A abychom zbytečně neopu-
chali pomůže lék s názvem „Medrol“.  
Včela, protože si vytrhne jedový váček, 
bohužel zahyne. My lidé se snažíme 
neustále vyšlechtit co nejméně bodavé 
druhy včel, ale příroda a zakořeněný 
obraný instinkt někdy zvítězí, proto 
se na včelu nezlobte. Pokud Vás již 
obtěžuje rozhodně se po ní neoháněj-

te, to by Vás píchla zcela jistě, raději 
pomalu poodejděte někam do stínu 
třeba pod strom. Včela si na Vás musí 
nejdříve zvyknout, vždyť jste vstoupili 
do jejího teritoria.        

Včelařství v naší obci spadá pod 
základní organizaci Bílovice. Koníč-
kem se stalo pro dvě ženy a    čtrnáct 
mužů. O hojnost plodů v naší nejbližší 
přírodě se stará kolem 140  včelstev.                                                           

Myslivci v Mistřicích
V měsících květnu a červnu začala 

doba kladení mláďat, kdy můžeme v 
přírodě narazit na mladou zvěř, kte-
rá je narozena teprve pár hodin nebo 
dnů. Proto bych touto cestou požádal 
občany, aby při svých procházkách 
přírodou, měli své psy na vodítkách 
a pohybovali se nejen se svými psy, 
ale i při procházkách bez psů, jen po 
lesních nebo polních cestách, zbyteč-
ně nezacházeli do travnatých poros-
tů, žlebů apod. kde si zvěř hledá klid, 
aby mohla své mládě v klidu neruše-
ně odchovat. V měsíci květnu začala 
myslivcům doba lovu srnce obec-
ného, ale taky doba práce a brigád, 
senoseč, sušení a odvoz do krmných 
zařízení. Nejdůležitějším bodem bri-
gádnické činnosti bylo přestěhování 
myslivecké chaty v lese v části Zadní 
place, což se zdárně podařilo a tou-
to cestou bych chtěl poděkovat panu 
Ing. Lapčíkovi, který nám myslivcům 

umožnil využít jeřáb jejich fi rmy, bez 
kterého, by jsme měli stěhování velmi 
složité. Poděkování patří taky fi rmě 
Agri-M za poskytnutí hliníkových 
tvarovaných plechů, které byly použi-
ty jako střešní krytina. Dalším úkolem 
bylo dodělání studánky v lese části 
Hluboček viz foto., která byla fi nan-
cována z dotačního plánu BioGranty 
fi rmy Veolia Voda Česká republika 
a.s., což se taky zdárně podařilo. Vel-
ký podíl práce na této studánce měl 
pan Hráček Ladislav st., který s pa-
nem Bilavčíkem Pavlem dotaci zrea-
lizovali. V měsíci dubnu byli členskou 
schůzí MS Kopec Mistřice, přijati za 
členy MS dva, dnes už bývalí hos-
té, a to paní Blanka Malinová a pan 
MVDr. Jiří Jakšík, kterým gratuluji a 
přeji hodně krásných mysliveckých 
zážitků v honitbě MS Kopec Mistřice. 
Mimo aktivity v přírodě a práce, která 
je pro mysliveckou činnost nezbytná, 

se myslivci zúčastnili i dětského dne, 
který se konal 29. května 2011 na 
návsi obce. Děti házely šišky do koše 
a kladli otázky týkající se myslivosti. 
Proto bych taky rád poděkoval pořa-
datelům, že mistřickým myslivcům 
umožnili se na této akci prezentovat.

S pozdravem „Myslivosti zdar“!
Předseda MS Kopec Mistřice

Mail: ms.mistrice@seznam.cz

Studánka po opravě
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O putovní pohár starosty obce Mistřice
V neděli 19.6.  se Uskutečnil již 

22. Ročník soutěže „O putovní pohár 
starosty obce Mistřice“ K zápolení o 
krásný putovní pohár se na Mistřickou 
náves sjelo 21 družstev mužů a  družs-
tev žen ze č okresů. Všechny přítom-
né družstva přivítal na slavnostním 
nástupu starosta obce Ladislav Sed-
láček a starosta SDH Martin Schön. 
Svou neporazitelnost chtělo prodloužit 
domácí družstvo mužů. Hned prv-
ní družstvo Vrbětic(ZL) časem 17,29 
sekundy  však nastavilo laťku tak vyso-
ko, že ji již nedokázal nikdo překonat. 
Domácí družstvo se startovním číslo 
tři se snažilo napravit reputaci s loň-
ského ročníku, což se jim také poda-
řilo a docíleným časem 17,47 sekun-
dy se zařadilo na druhou příčku za 
vedoucí Vrbětice. Z této příčky je již 
nedokázalo žádné družstvo odsunout 
a zapsali si tak již po třetí v řadě plný 
bodový zisk do tabulky „Velké ceny v 

požárním útoku“ a navýšili tak bodo-
vý náskok na druhé družstvo Vések, 
které si v Mistřicích vybojovalo 4. 
příčku. Třetí příčku obsadilo družstvo 
Pravčic(KM). V kategorii žen se nej-
lépe vedlo družstvu Pravčic, které po 
vynikajícím výkonu zastavilo časomíru 
na čase 17, 92 sekundy a vytvořily tak 
rekord trati v ženské kategorii. Dobrou 
sportovní úroveň nezkazily ani drobné 
dešťové přeháňky, které k mistřickým 
závodům snad neodmyslitelně také 
patří. Bez podpory sponzorů by se 
tato soutěž nemohla uskutečnit, proto 
je nutné poděkovat všem, kteří přispě-
li fi nančně, nebo i jiným způsobem 
na tuto akci. Byly to: OBEC MISTŘI-
CE, ZLÍNSKÝ KRAJ, KOCÁB PETR, 
Hostinec u Kameňa, Vyoral Milan, 
Sportovní poháry a trofeje, Vala-štětce 
a kartáče, Uherské Hradiště, Danu-
še Němcová, dorty, zákusky, koláč-
ky, Mistřice 233, AGRI-M Mistřice, 

zemědělská činnost, Vyoralová Naděž-
da, potraviny, Javorovec, Pekárna 
TOPEK, Topolná, HEJDA – DŘEVĚ-
NÝ NÁBYTEK, Staré Město, ČADA 
MIROSLAV, chladící a velkokuchyň-
ské zařízení, Včelary 346, RayService, 
Staré Město, NASATRANSPORT, 
Nedachlebice, Bilavčík Zdeněk, 
výrobky z proutí a pedigu, Javorovec, 
Vymyslický – výtahy, Jarošov, mm-
sport, Uherský Brod, EVPÚ Defen-
ce s.r.o., Uherské Hradiště,Nářadí 
a nástroje s.r.o., Uherské Hradiště. 
Zrcadlo výsledků: kategorie mužů: 
1.Vrbětice-17,29s., 2.Mistřice-17,47s., 
3.Pravčice-17,74s., 4.Vésky“A“-
17,94s., 5.Salaš-18,04s. kategorie 
žen: 1.Pravčice-17,92s., 2.Částkov-
20,58s., 3.Vésky-25,71s., 4.Salaš-
26,64s., 5.Kunovice-29,48s.Komplet-
ní výsledkovou listinu s fotografi emi 
najdete na internetových stránkách 
WWW.HAMIS.ESTRAKY.CZ 

TJ Sokol Mistřice

Při pohledu na probíhající roč-
ník fotbalových soutěží lze konstato-
vat, že to s mistřickým fotbalem není 
zas tak špatné. Všechna mužstva sice 

hrají základní soutěže, ale jsou, až na 
mužstvo dorostu, v popředí svých 
skupin. Jako jedni z mála máme v 
soutěžích, pořádaných uherskohra-

dišťským okresním fotbalovým sva-
zem, mužstva všech věkových kate-
gorií, tedy přípravku /roč. 2000 a 
mladší/, žáky /roč. 1996 a mladší/, 

Fotbal – boj o body, boj o přežití

Sdružení rybářů Mistřice
Není na světě jen politika, zaměst-

nání, starosti o rodinu. Člověk potře-
buje i zábavu a odreagováních se 
od stresů – relaxaci. K tomu všemu 
poslouží Sdružení rybářů Mistřice. 

Naší dominantní starostí je snaha 
o lepší stav rybníků a okolí. Je to vidět 
na každé společné akci sdružení. 
Kontrolujeme druhovou skladbu ryb, 
jejich množství tak, aby odpovídal 
požadavkům daného prostředí.

Nejenom členové sdružení, ale 
i místní a přespolní občané zažili 

atmosféru každoročních rybářských 
závodů pořádaných na katastru Mis-
třice-Javorovec. Mnozí z nich pak řeší 
otázku, zda, jako minulý rok, velké 
ryby uplavou nebo se konečně uloví 
kapitální kusy. 

Není na světě jen zábava, ale i sna-
ha vše zlepšovat. Naše sdružení se za 
tímto účelem rozrostlo a posílilo o 
další členy. A tak bychom si přáli, aby 
se nám již společně podařilo opravit 
svěřený majetek tzn. rybníky. K tomu 
je potřeba ochota a chuť vedení obce 

pro vytvoření podmínek pro naše 
snažení. Břehy potřebují zpevnit tak, 
aby fauna a fl ora vodních ploch se 
dala stabilizovat. Ujíždějící a zeslabu-
jící se břehy jsou velkým problémem, 
který se musí zastavit. 

Jinak je to úžasný kout na světě, 
který by se neměl nechat zpustnout. 
Nápadů na realizaci mají všichni čle-
nové sdružení dost. Záleží na vedení 
obce, který návrh si vybere a spolu se 
Sdružením rybářů uskuteční.
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Horší či spíš špatná je situace u 
dorostu. Obě okresní soutěže doros-
tenců hraje dohromady 16 mužstev… 
a i naše mužstvo je složeno, jak se 
dá. Kromě našich kluků tu hrají hrá-
či z Bílovic, Topolné, Mařatic… a to 
v žácích letos končí dva. Takže jestli 
se bude dorost přihlašovat i do příští 
sezóny se teprve rozhodne. Muži hrají, 
jak hrají. Na to, že celé jaro se připravu-
jí a hrají bez trenéra je současné čtvrté 
místo vcelku odpovídající. Ale ruku na 
srdce, určitě mají na víc! Tady je hlavní 
úkol pro vedení fotbalu – zajistit tre-
néra. Přípravka je hodnocena zvlášť. 
Takže, jak už píši výše, po sportovní 
stránce to není zlé.

Horší, špatné, zoufalé je to po 
stránce ekonomické. Finance prostě 
nejsou. Ze svazu /ČMFS, OFS UH/se 
obvykle příspěvek pohyboval okolo 10 
tisíc na rok, ale i po známých problé-
mech se Sazkou letos peníze nepřišly 
vůbec. A tak jsme odkázáni na peníze 
od přispívatelů – sponzorů, či pomoci 

Klubové fi nance
od Obce Mistřice. Mohu všechny ujis-
tit, že vedení fotbalu, funkcionáři, tre-
néři vykonávají tyto funkce a činnosti 
ve svém volném čase, zcela bez nároku 
na fi nanční náhradu, tedy zadarmo. 
Ba naopak, jsou vlastně ještě přispí-
vateli, protože veškeré cesty na zápasy 
osobními vozidly jsou v jejich vlastní 
režii. A za co peníze od sponzorů utra-
tíme? Voda, elektřina, plyn, praní dre-
sů, zdravotnické a hygienické potřeby, 
úklidové prostředky, obstřiky, nápoje 
pro hráče při zápasech, míče, drobné 
opravy a údržba. A jednu z největších 
položek představují úhrady rozhod-
čích, kterým musí vždy domácí oddíl 
zaplatit samotné řízení zápasu a ces-
tovné dle zákona o cestovních náhra-
dách. Bez rozdílu jestli píská utkání 
žáků, dorostu či mužů. Byť je deleguje 
fotbalový svaz… V průměru nás jeden 
rozhodčí na zápas stojí 450 korun. A 
domácích zápasů se odehraje za rok 
víc než 30. No a za co hrají hráči? Dalo 
by se říct klasické „za párek a pivo“ 

– přípravka a žáci dostanou po domá-
cích zápasech buď oplatek, zmrzlinu 
nebo párek a limonádu, dorost a muži 
již zmíněný párek a pivo /limo/. 

Bez sponzorských peněz by fotbal 
nepřežil – Obec Mistřice platí autobus 
na některé zápasy mužů, seče hřiště a 
za jejího přispění si oddíl mohl koupit 
novou sekačku, na jejíž pořízení využil 
dotaci ze sportovního grantu Nadace 
Děti – kultura – sport. Pan František 
Mikel pořídil oddílu novou pračku a 
posléze i novou ledničku, když původ-
ní již dosloužily. Z peněz ostatních 
sponzorů jsou hrazeny provozní výda-
je, údržba a slouží k nákupu drobných 
sportovních prostředků. 

Všem děkujeme jak za fi nanční, tak 
i materiálovou pomoc. Naše díky patří 
rodičům, kteří vypomáhají s odvozem 
mladých hráčů na zápasy a všem, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem podílí na 
chodu oddílu.

Jiří Huňka

Muži
Hodnocení Podzim:
Na začátku sezóny přišel k týmu 

trenér Petr Sedláček, kterému se na 
prvních několika trénincích ukáza-
lo okolo dvaceti hráčů. Před sezónou 
byl jasně dán cíl porvat se o postup 
do Okresní soutěže. Do prvních kol 
vstoupilo naše první mužstvo jako 
velká voda a v prvních šesti kolech 
vždy naplno bodovalo. První porážka 
přišla až v kole sedmém a to v soused-
ském derby v Bílovicích 6:1 Po této 
porážce složil funkci trenér Sedláček 
a nahradili ho Pavel Stašek a Michal 
Dvořáček. Mužstvo, tak dostalo nový 
impuls a začalo předvádět velmi kva-
litní fotbal. Po podzimní části skonči-

lo mužstvo na třetím místě se ztrátou 
deseti bodů na vedoucí Kunovice. Po 
odehraném posledním podzimním 
skončili na vlastní žádost, také trenéři 
Pavel Stašek a Michal Dvořáček, kteří 
tak nechali mužstvo na pospas osudu.

Hodnocení Jaro:
Do jarní části vstupovalo mužstvo 

bez trenéra, ale s odhodláním porvat 
se o druhou příčku v tabulce. Vstup 
do jarní části mužstvu zcela nevyšel 
podle představ a nešťastná remíza z 
Vážan v prvním kole, jakoby pozname-
nala celý průběh jarní části. Výsledky 
byly jako na houpačce. V mnoha utká-
ních, jsme nebyli horším mužstvem, 

ale absence trenéra byla přeci jenom 
znát. A nejenom v mistrovských utká-
ních, ale také na trénincích. Účast 
hráčů na jednotlivých trénincích by 
se dala někdy spočítat na prstech jed-
né ruky a z tréninkové docházky by se 
dala vyčíst snad 3-4 jména hráčů, kteří 
chodili prakticky vždy a pravidelně. 
Bohužel tým nehrál snad ani jednou 
dva zápasy po sobě ve stejné sestavě 
a k některým zápasům jsme jezdili, 
v poloviční sestavě. S touto situací si 
bohužel nikdo z nás nedokázal pora-
dit a vina je zde jednoznačně na stra-
ně samotných hráčů. Nezbývá než 
doufat, že se situace v nadcházející 
sezóně zlepší. 

dorost a muže. A to v době, kdy i mno-
hem větší vesnice mají v mládežnic-
kých kategoriích problém „poskládat„ 
alespoň mužstvo žáků, o dorostu ani 
nemluvě. Ale i my se musíme mít na 
pozoru. Vždyť z téměř čtyřicítky regis-
trovaných mladých hráčů /roč. 1996 a 

mladší/ se jich zúčastňuje zápasů 12 až 
14 za žáky a 8 až 12 za přípravku /hraje 
systémem 7 + brankář/. Ono je jedno-
dušší jen tak se bezcílně potulovat po 
vesnici nebo doma sedět u počítače… 
Takže budoucnost fotbalu? Kdo ví 
…! Ale toto se snad ještě dá ovlivnit 

i za pomoci rodičů. Vždyť tréninky a 
zápasy vedou k rozvoji a pocitu odpo-
vědnosti dětí. Ale nechci radit, je to na 
každém z rodičů. Spíš bych požádal o 
pomoc při cestách k zápasům na hřiš-
tích soupeřů.       A alespoň se můžete 
podívat na výkon své ratolesti. 
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Tabulka OS Dorost
1. Buchlovice 14 12 1 1 86:37 37
2. Jankovice 15 7 2 6 38:23 23
3. Hradčovice 14 7 2 5 29:23 23
4. Popovice 14 6 3 5 40:21 21
5. Mistřice 15 0 0 15 8:123 0
I.kolo před koncem

Střelci branek
1. Kocáb Vojtěch 2
2. Špičák Marek 2
3. Bilavčík Jan 1
4. Knot Michal 1
5. Sklenář Petr 1
6. Dvorník Jan 1
Trenéři: Pavel Jánoš, Miloslav Malina

Dorost

Hráči žáků 2010/2011
Hromeček Lukáš Navrátil Martin  Kasala Jan  Posolda Aleš   Knot Lukáš
Posolda Josef  Křapa Jan  Rachůnek Dominik Mažgút Tomáš  Romanchenkov Kolja
Sklenář Patrik  Sklenář Petr  Suchánek Dominik Šimík Roman  Špaček Jan
Tomeček Martin Tomešek David  Vašíček Michal   Veselý Daniel  

Hráči dorostu 2010/2011
Bilavčík Jan  Kocáb Vojtěch  Medek Petr  Sklenář Petr  Bilavčík Tomáš
Kučera Jan  Navrátil Martin  Špičák Marek  Dvorník Jan          Křapa Jan
Ondroušek Jakub Tureček Jakub  Janás Pavel            Malina Jan  Rachůnek Dominik
Večeřa Lukáš  Knot Michal    Mažgút Tomáš  Rozsypálek Petr  Veselý Daniel

Žáci

Hráči Muži 2010/2011

Abrahám Oldřich Bilavčík Jakub  Bilavčík Michal  Blaha Josef  Engler Igor
Garba Tomáš  Horňák Marin  Huňka Michael  Huňka Tomáš  Krupa Josef
Mikulčík Petr  Mikulka David  Nesázal Petr  Ondroušek Vojtěch Sedláček Petr
Sklenář Pavel  Sládek Radim  Stašek Lukáš  Špičák Marek  Vašek Přemysl
Vašíček Jiří  Vávra Aleš  Vyoral Pavel  Vyoral Radek 

Hráči Muži 2010/2011

Tabulka ZT,sk.A
1. Kunovice 26 23 3 0 138:20 72
2. Topolná 26 19 3 4 87:39 60
3. Bílovice  27 18 1 8 83:53 55
4. Mistřice 26 17 1 8 72:51 55
5. Tučapy  26 16 3 7 103:55 51
6. Uh.Ostroh B. 26 15 1 10 64:65 46
7. Březolupy B. 26 11 3 12 56:51 36
8. Stříbrnice 26 10 3 13 58:60 33
9. Vážany  26 9 4 13 48:63 31
10. Částkov  25 9 1 15 58:70 28
11. Jankovice 26 8 4 14 56:84 28
12. Medlovice 25 7 6 12 46:53 27
13. Jalubí B. 27 4 5 18 41:104 17
14. Nedakonice B. 26 4 4 18 33:86 16
15. Kostelany B. 26 3 2 21 25:114 11
II.kola před koncem

Střelci branek 2010/2011
1. Engler Igor  23
2. Sklenář Pavel  12
3. Bilavčík Michal  8
4. Ondroušek Vojtěch 6
5. Bilavčík Jakub  4
6. Horňák Martin  4
7. Krupa Josef  3
7. Vávra Aleš  3
8. Huňka Michael  2
9. Huňka Tomáš  2
12. Mikulčík Petr  1
14. Nesázal Petr  1
11. Sedláček Petr  1
15. Stašek Lukáš  1
13. Vašek Přemysl  1
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Střelci branek 2010/2011
1. Veselý Daniel  50
2. Navrátil Martin  5
3. Knot Lukáš  3
4. Sklenář Petr  3
5. Hromeček Lukáš 2
6. Posolda Josef  2
7. Tomešek David  2
8. Vašíček Michal  2
9. Křapa Jan  1
10. Mažgút Tomáš  1
11. Posolda Aleš  1
12. Suchánek Dominik 1
Trenér: Ing. Vlastimil Lapčík

Hodnocení sezóny 2010/2011
Máme za sebou náročnou sezónu. 

Ukázala nám, v čem se nám daří a co 
máme zlepšovat.

Ve vyrovnané tabulce jsme obsa-
dili celkové třetí místo, čímž jsme 
vyrovnali umístění z minulého roč-
níku.

Hodnocení Podzim:
Do podzimní části jsme nastu-

povali s poměrně širokým kád-
rem a účast na zápasech a trénin-
cích převyšovala i 18 hráčů. První 
utkání podzimní části jsme zahájili 
remízou 2:2 na hřišti v Ořechově. 
Poté jsme ve druhém kole vyhrá-
li na půdě silného Jarošova 2:1. Ve 
třetím kole jsme narazili na velmi 
dobré mužstvo dívek z 1. FC Slo-
vácko, s nimiž jsme uhráli cennou 
remízu 2:2. Poté následovaly dvě 
smolné prohry 2:1. V Babicích a na 
domácí půdě s Březolupy. V šestém 
kole jsme oplatili Babicím porážku 
a vyhráli jsme 3:2. Následovali opět 
dvě prohry. První v Březolupech 
6:4 a druhá doma s Jarošovem 1:0. 
V kole devátém jsme porazili Oře-
chov 5:2. V posledním desátém kole 
jsme nešťastně podlehli dívkám 1. 
FC Slovácko 3:2. Po podzimní části 

Přípravka
jsme skončili na čtvrté příčce s pou-
hými 11 body za tři vítězství a dvě 
remízy. 

Hodnocení Jaro:
Do jarní části jsme opět vstoupi-

li s velkým počtem hráčů a s kluků 
byla vidět radost, že konečně začíná 
druhá část sezóny. V prvním utkání 
jarní části jsme přivítali dívky 1. FC 
Slovácko a porazili jsme je 3:0. Druhé 
kolo znamenalo také výhru, tentokrát 
na hřišti v Babicích 3:2. Ve třetím kole 
jsme porazili Březolupy na domácí 

půdě 2:1. Čtvrté kolo znamenalo prv-
ní jarní porážku 3:0 v Březolupech. V 
kole pátém jsme hráli na hřišti v Jaro-
šově, kde jsme vyhráli 2:0. Poté jsme 
doma porazili Ořechov 4:2 a v dalším 
kole dívky 1. FC Slovácko vysoko 7:0. 
V sedmém jarním kole jsme remi-
zovali s Babicemi 1:1. Poslední dvě 
utkání nás teprve čekají… 

Plány do budoucna:
Co se týče plánů, tak tam je to cel-

kem jednoduché. Udržet naše mlá-
dežnické týmy konkurence schopné s 

Tabulka OS Žáci
1. Kněžpole 13 11 0 2 65:11 33
2. Mistřice 13 9 2 2 75:19 29
3. Topolná 12 8 1 3 81:18 25
4. Bílovice  12 6 1 5 27:25 19
5. Kostelany n/M 13 5 1 7 29:41 16
6. Březolupy 12 4 0 8 24:44 12
7. Nedachlebice 13 3 1 9 40:61 10
8. Mařatice 12 1 0 11 16:138 3
II.kola před koncem
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Pozvánka na fotbalový turnaj

V sobotu 2. 7. 2011 se na našem hřišti uskuteční 
Turnaj hráčů nad 35 let

za účasti týmů Bílovic, Březolup, Kněžpole, 
Nedachlebic, Topolné a Mistřic.

Výkop prvního utkání je v 13.00 hod.

www.tjsmistrice.cz

těmi nejlepšími. A vychovávat vlast-
ní hráče tak, aby se fotbalem bavili a 
třeba se propracovali i do mládežnic-
kých reprezentačních výběrů. Příkla-
dem toho, že se nám to aspoň trochu 
daří je Aleš Posolda, který byl pozván 
na Kemp mládežnické reprezentace 
okresu žáků roč. 2000 a mladší. 

Největší radost a to co nás roze-
smutnilo:

Největší radost máme s toho, jak 
se kluci postupně zlepšují a začíná 
je fotbal čím dál více bavit!.

Naopak nás hodně rozesmutnil 
nezájem rodičů o to, přijít se podí-
vat na utkání, ve kterém nastoupí 

jejich potomek. Po celou sezónu 
byla větší návštěva rodičů jen na 
zápasech s dívkami 1. FC Slovácko 
a to jen proto, že s holkami přijelo 
snad 20-30 rodičů či rodinných pří-
slušníků. A pak si řeknete, pro koho 
mají ti kluci ten fotbal či jakýkoliv 
jiný sport dělat?!.

Hráči Přípravky 2010/2011
Belant Lukáš Blaha Michael  Hubáček Tomáš  Janků Martin Jánoš Štěpán
Jánoš Vít  Knap Štěpán  Knotová Tereza  Kolek Martin Osoha Zdeněk
Pavelka Pavel Posolda Aleš  Romanchenkov Kolja Šimek Josef Špaček Martin
Švec Michal Takács Michal  Tomeček Jonáš  Tomeček Martin Tomešek David
Vrana Vojtěch    

Tabulka OS sk.A Přípravka
1. Jarošov  16 12 2 2 62:18 38
2. Březolupy 15 11 2 2 54:18 35
3. Mistřice 17 9 3 6 37:32 30
4. 1.FC Slovácko d. 17 4 5 8 30:43 17
5. Ořechov 16 3 2 11 24:64 11
6. Babice  17 3 2 12 16:48 11

II.kola před koncem
Střelci branek 2010/2011

1. Tomešek David  21
3. Belant Lukáš  5
2. Švec Michal  5
4. Posolda Aleš  4
5. Kolek Martin  3
7. Blaha Michael  2
6. Romanchenkov Kolja 2
8. Jánoš Vít  1
9. Tomeček Martin 1

Žáci

Tréninky probíhají 2x týdně na hřišti TJ Sokol Mistřice více o trénincích na 
www.tjsmistrice.cz

Na závěr děkujeme Janu Špačkovi, Ladislavu Kolkovi, Martinu Tomečkovi 
a dalším rodičům za příkladnou pomoc při přepravě hráčů na zápasy a 

výpomoci při trénincích.
Trenéři: Michael Huňka, Petr Blaha
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Dorost

Muži

Staří páni
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