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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem 

svým a jménem zastupitelstva obce co 
nejsrdečněji pozdravil. Chtěl bych při 
této příležitosti poděkovat za podpo-
ru a pomoc všem občanům, spolkům, 
občanským sdružením, MŠ, ZŠ, pra-
covníkům obce a sponzorům, kteří se 
aktivně podílejí na životě obce. 

Polovina roku 2012 je za námi, 
a proto se chceme zpětně zamyslet, co 
se nám podařilo
• Na skládce v Javorovci byly překro-

čeny limitní hodnoty dle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., a proto obec muse-
la požádat akreditovanou laboratoř 
LABTECH s.r.o. na nový odběr 
a analýzu zeminy pro dokončení 
projektové dokumentace „Terénní 
úpravy Mistřice    - Javorovec“.

 Byla podána žádost na ŽP o změnu 
druhu pozemku na parcele č. 267/3 
a parcele č. 267/4 z lesního pozem-
ku na pozemek ostatní plocha.

 Rozdělení pozemku 267/3 bylo 
geodeticky zaměřeno. Byl proveden 
celkový úklid skládky.

• S fi rmou E-ON byla dohodnuta 
spolupráce na poruchách distri-
buční sítě, které byly 28. 6. 2012 
odstraněny. Jednalo se o přeložku 

sloupu NN u pana Mariána Kučery 
č. p. 341, opravu sloupu NN u pana 
Petra Kocába č. p. 235, opravu vede-
ní NN v Javorovci  a opravu sloupu 
VVN Mistřice-Štěpy.

• V současné době zpracováváme 
projekt pro územní rozhodnutí na 
dokončení průtahu obcí III., tzn. 
dokončení hlavní krajské komuni-
kace přes obec.

• Obec ve spolupráci se sdružením 
rybářů Mistřice se podílela na opra-
vě hrází rybníků.

• Požádali jsme o dotaci ze SZIF přes 
MAS na celkovou rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Javorovci.

• Byla vykoupena chata pana Hav-
líčka včetně pozemků v Javorovci 
ve školní zahradě pro nadcházející 
realizaci multifunkčního hřiště.

• V Javorovci se opravuje bývalá 
hasičská zbrojnice na veřejnou klu-
bovnu. Čeká nás ještě výměna oken 
a oprava interiéru.

• Získali jsme dotaci na imisní zátěž 
z dopravy pro nakoupení čistícího 
a zametacího vozu.

• Byla vybudována sdružená kana-
lizační přípojka panem Tomášem 
Šuranským, která bude po odkou-
pení předána do majetku obce.

• Získali jsme dotaci 175tis Kč ze 
SZIF přes MAS na výměnu plas-
tových oken a dveří  na šatnách TJ 
Sokol Mistřice. Dále byla provedena 
celková oprava fasády a toalet areá-
lu TJ Sokol Mistřice v hodnotě 200 
tisíc Kč.

• V současné době probíhají výkupy 
pozemků na návsi a pod místní-
mi komunikacemi, které musí být 
v majetku obce, aby byla žádost 
o dotaci na opravu komunikací 
schválena.

Co se nám nepodařilo
- Nebyla schválena žádost o dotaci na 

sběrný dvůr.
- Nebyla schválena žádost o dotaci na 

dětské hřiště na návsi.
- Nebyla schválena žádost na krajskou 

dotaci na komunikaci na návsi.

Snažíme se co nejlépe hospodařit 
s fi nančními prostředky a co nejefektiv-
něji je využívat. 

Vážení občané, začíná doba prázd-
nin a dovolených, doba odpočinku po 
vykonané práci. Tímto Vám přeji hodně 
zdraví, načerpání nových sil a mnoho 
příjemně strávených okamžiků. Našim 
žákům přeji pěkné prázdniny.

Vladimír Sedláček, starosta obce

Region Za Moravú
V Mistřicích - Javorovci U Kameňa se sešli 21. 6. 2012 na 

svém pravidelném zasedání starostové svazku 12 obcí Regi-
onu Za Moravú. Hostem našeho zasedání byla senátorka 
Ing. Jana Juřenčáková. Ve svém vystoupení nás paní sená-

torka informovala o rozpočtovém určení daní a také nám 
slíbila podporu při řešení veřejné zakázky Sportovní a dětská 
infrastruktura Regionu Za Moravú. (Dětská hřiště - Mistřice 
a Javorovec) Vladimír Sedláček, starosta obce 

POZVÁNKA 
NA 10. SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 7. - 9. ZÁŘÍ 2012

Královské město Uherské Hradiště -  srdce Slovácka - nabízí neo-
pakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinař-
ských tradic, lidové písně a tance. Pod názvem „Do Hradišťa na 

vinobraní.“ Dotace pro obec na organizaci slavností budou 
v tomto roce 2 500,-Kč, dotace pro krojované účastníky 

v letošním roce nebudou poskytnuty.
Všichni jste srdečně zváni!
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Zaniknou školy na venkově?
Snižující se počty dětí, stěhová-

ní obyvatel venkova do měst, zlep-
šující se dopravní možnosti 

a pochopitelně i hledání eko-
nomických úspor, to vše poměrně 
logicky vyústilo během 

2. poloviny 20. století k masové-
mu rušení základních škol na ven-
kově. 

Jaká je budoucnost malých ven-
kovských škol? 

Základní školy na venkově se 
v mnohém liší od těch městských. 
Rozdíly ve velikosti školní budovy, 
v počtu žáků i učitelů, pak podmi-
ňuj další charakteristiky, ve kte-
rých se liší. Předně je to povaha 
vztahů mezi učitelem a žákem, ale 
ještě více charakter vnějších vztahů 
mezi školou a rodiči, školou a obcí. 
Menší velikost zakládá i méně ano-
nymní znalost každého žáka a čas-
to i rodiny, z níž pochází. Škola je 
s místní komunitou spjata mno-
hem více než škola ve městě.

Už jen proto, že malá skupina 
žáků se snáze a mnohdy i bezpeč-
něji odebere na výuku do teré-
nu, do okolí školy, které tak děti 
mohou na vlastní oči poznávat. 
Škola, respektive pan řídící, býva-
la dříve také spjata s organizová-
ním kulturního života v obci a tato 
situace dodnes zůstává stejná. Ať 
se nám to líbí nebo ne, mnoho lidí 
stále vzpomíná na školní předsta-
vení, kulturní pásma a podobně 
v dobách nedávno minulých. I dnes 
děti mají možnost ukázat, co umí, 
prezentovat svůj talent, naučit se 
vystupovat před širokou veřejnos-
tí a začlenit se tak rovnocenně do 
komunity obce. 

„Malost“ ve smyslu velikosti má 
však i svoje úskalí. Nerovnoměr-
nost věkové struktury, množství 
narozených dětí v roce, počet 
odcházejících dětí na druhostup-
ňovou školu – to představuje fakto-
ry, které mohou ohrozit samotnou 
existenci školy.

Poklesne-li z roku na rok počet 
nastupujících dětí do 1. třídy 
a zároveň odchází silný ročník 
na II. stupeň, pak se škola ocitá 
v ohrožení, tím spíše, že tento stav 
může trvat třeba dva i více let. 
K dobrému stavu počtu docháze-
jících dětí do školy nepřispívá ani 
situace, kdy rodič dojíždějící za 
prací cestuje i s dítětem do měst-
ské školy. Důvodem není ale to, že 
by se na ně nedostalo při zápisu do 
místní školy. Rodiče ať už z pres-
tižních nebo osobních důvodů volí 
tuto možnost a častý argument zní: 
„Vždyť tam stejně bude chodit na 
II. stupeň. Tak si aspoň zvykne“. 
A tak přicházejí venkovské školy 
o další potencionální žáky. Při 
stálém pokračujícím úbytku dětí 
dlouhodobě pak financování pro-
vozu školy zpravidla představuje 
pro obecní rozpočet neúměrnou 
zátěž.

Ekonomické výpočty odborní-
ků ze západních zemí, kde je stav 
venkovských škol podobný, uka-
zují, že z krátkodobého hlediska 
obec výrazně ušetří. Současně si 
se zavřením školy uzavírá i svoji 
migrační aktivitu, část standardní 
občanské vybavenosti a v dlouho-

dobém horizontu se bude potýkat 
s daleko většími finančními pro-
blémy, zvyšujícími se náklady na 
zajištění základních služeb oby-
vatelům při nižším obecním roz-
počtu. Navíc ekonomické hledisko 
není jediné, které lze uplatňovat při 
uzavírání tak významné společen-
ské a kulturní instituce pomáhající 
utvářet regionální identitu a místní 
komunitu.

Zahraniční studie rovněž uka-
zují, že žáci malotřídních venkov-
ských škol dovedou mnohem lépe 
pracovat v týmu, v heterogenní 
skupině a projevují vyšší míru tole-
rance.

Mé již dlouhodobé zkušenosti 
z venkovských škol pak tyto závěry 
potvrzují. Žáci se bezproblémově 
začleňují do tříd v Bílovicích, jsou 
ukáznění, dovedou pracovat samo-
statně, jsou velmi tvořiví. Prospěch 
a uplatnění při dalším studiu jsou 
srovnatelné s ostatními školami. 
A ve velké většině jsou to děti sluš-
né, s velkým sociálním cítěním.

V neposlední řadě pro zachová-
ní malotřídních škol mluví i nasto-
lená cesta MŠMT, která jednoznač-
ně říká malotřídním školám ano.

Mgr. Zdena Hoferková
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Bílá a černá, černá a bílá,
která z nich je ti více milá?

Miluji bílou, svěží je a čistá,
jak malinký kaštánek,
co vyloupnout se chystá. 

Bílá je lilie, bílý je sníh,
bílá jsou zvířata v krajinách polárních.

Bílá je nevěsta, bílá je sněženka,
bílá a čistá je na tebe myšlenka.

Bílé je mléko, bílé jsou vzpomínky,
bílé jsou vlasy u mojí maminky.

Černá a bílá
Zdena Hoferková

Já miluji černou, ta šarm mi vždycky 
dává, když jednu volit mám – ať je to 
ta tmavá.

Černé je uhlí, černý je sníh,
když jaro začíná na polích rozbředlých.

Černý je ženich, černá mořská hlubina,
černé jsou tvé oči i ztemnělá krajina.

Černý je kominík, černé boty k tanci,
černá pro mne znamená štíhlost, ele-
ganci.

Já mám ráda obě, spolu v řadě jedné,
černá noc si s bílým dnem na jednu žid-
li sedne.

Černobílá zebra v proužkovaném sáč-
ku,
malý tučňák s bílým trikem a v slav-
nostním fráčku.

Černý kocour s bílou kočkou, vousy svo-
je ježí. 
Černobílá koťata u nohou jim leží.

Není totiž kolem nás jen černé či bílé.
A proto se na život koukej černobíle.

Mateřská škola

Doslova takový nesla název výsta-
va pohádkových postav a rekvizit 
s promítáním fi lmů v Redutě v Uh. 
Hradišti v dubnu 2012. Děti z mateř-
ských a základních škol zhlédly na 
výstavě pohádkové postavy a rekvi-

zity, které se používaly při vzniku 
seriálu „A je to!“ a dalších dětských 
seriálů. Děti se mohly podívat, jakým 
způsobem se tvořily známé epizody 
oblíbených krátkých fi lmů. Nahléd-
nout do obývacího pokoje Pata a Ma-

ta, do jejich garáže nebo se podívat 
na zahradu obou kutilů. Dozvěděly 
se, že exponáty s láskou k řemeslu 
tvořili přední umělci fi lmového světa 
a to přímo v našem kraji a zapůjčily je 
zlínské fi lmové Ateliéry Bonton Zlín.

Pat a Mat

Pojedeme na výlet. „Ale kam?,“ říkáme si každým 
rokem, když hledáme místo, které je něčím zajímavé, kde 
si děti rozšíří obzor, poznají nový kraj, případně si pohra-
jí, prostě budou spokojené a rády zavzpomínají. Vzhledem 
k věku dětí, časovým i fi nančním možnostem je výběr 
poměrně malý, ale my chceme a také vždycky najdeme pro 
děti to nejlepší. Snad má slova potvrdí každý malý i velký 
předškolák, který byl letos s námi 15. května v Hodoníně.

Ideální počasí, autobus jako pro fotbalovou reprezenta-
ci, máme všechno pro výletní cestování, jedeme…. První 
kroky míří do ZOO Hodonín, takové mini ZOO. Mile nás 
překvapilo, co tady po šesti letech od naší poslední návštěvy 
vybudovali. Kromě volných výběhů pro šelmy, které se jinak 
běžně prohání po afrických savanách, tak i odpočinkovou 
a současně pohybovou zónu plnou průlezek, houpaček, 
lezeckých stěn pro malé návštěvníky. 

Přesouváme se k Přístavišti U jezu. Čeká nás plavba 
pohádkovou lodí po řece Moravě. Pro některé vůbec první 
plavba malým parníkem. Šťastnou cestu nám přišli popřát 
pan král s královnou, která zůstává na palubě s panem kapi-

tánem. Naším velkým úkolem bylo převést poklad, který 
je třeba ochránit před piráty. Rada od královny: „V případě 
přepadení zpívat, jenom tak piráty uspíme a zachráníme 
poklad.“ Jenže piráti jsou cháska mazaná, a tak po přepade-
ní naší lodě vyloudili po dětech poklad i s klíčem za sladký 
pamlsek. Naštěstí královna dobrou radou a děti písničkou 
nad nečekanou pirátskou návštěvou zvítězily.

Jaký kousek – 50 km a jsme z „pohádky“ doma v Mis-
třicích a hlavně dál od pirátů. Ve tvářích dětí i paní učitelek 
je viditelná únava a spokojenost současně. Prostě perfektní 
výlet.  Marcela Fusková, ředitelka MŠ Mistřice

Netřeba jezdit daleko
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Místní knihovna Mistřice
Místní knihovna Mistřice se nachá-

zí v prostorách (suterénu) MŠ Mistřice. 
V knihovně je otevřeno vždy v pondělí 
od 15 – 17 hod a ve středu od 14:30 – 18 
hod. Je zde přístup k internetu, četba 
a studium knih zdarma a nevyžaduje 
žádnou registraci. Pro výpůjčky mimo 
knihovnu je třeba být registrován. 
Konkrétní knihu, kterou čtenář hle-
dá lze najít v online katalogu na webu 

knihovny.  Každé 2-3 měsíce je dove-
zen výměnný fond, v případě zájmu je 
možno zapůjčit knihy i z knihovny BBB 
z Uh. Hradiště.

Knihovnu od začátku roku 2012 
navštívilo celkem 485 návštěvníků, 
z toho 209 uživatelů internetu. Půjčeno 
bylo 1041 knih, z toho dospělá literatura: 
65 naučná a 681 krásná, dětská literatu-
ra: 65 naučná a 230 krásná. Doporučuji 

také navštívit webové stránky knihov-
ny: www.knihovnamistrice.webk.cz, 
tyto byly od počátku roku využity 
157 krát. Upozorňuji stálé i případné 
nové uživatele knihovny, že výpůjční 
doba knih je pouze 1 měsíc. Jsou tací, 
kteří na tuto věc stále zapomínají. Zvu 
všechny - přijďte se podívat a určitě 
neodejdete s prázdnou.

L. Kopčilová, knihovnice

Zahrádkáři

Dovolte nám, abychom Vás oslovili jako každoročně 
v toto letní období jménem Českého zahrádkářského svazu 
v Mistřicích a to v novinách vydávaných Obecním úřadem 
v Mistřicích.

Poměrně krátká, ale tužší zima téměř bez sněhu s velký-
mi teplotními výkyvy nám nadělala vrásky na čele.

Toto počasí mělo za následek vymrznutí mnoha druhů 
ovoce a zeleniny (česnek, ozimá cibule, vinohrad, mladé 
stromky sazené na podzim atd.).

Výkyvy počasí pokračují ve změněné formě až do dneš-
ních dnů - kdy při jarních mrazících omrzly brambory, raj-
čata, papriky aj.

Aby toho všeho nebylo málo, průběh jarních mrazíků 
doprovázelo i nebývalé sucho a silné větry, které vysušily 
z půdy i poslední zbytky vláhy a znovu poškodili úsilí zahrád-
kářů a pěstitelů.
Jak se částečně bránit těmto přírodním jevům
• využít na podzim každé množství vody včetně dešťové 

k zálivce ovocných stromů a tím omezit jejich vymrzání
• s tímto postupem zálivky je třeba pokračovat i na jaře a to 

obzvláště v době květu ovocných stromů a násady plodů
• sucho mělo vliv i na roubování a očkování ovocných 

stromků, kde většina roubů 
a oček zasychala vzhledem k nízké vlhkosti vzduchu a vyso-

kým teplotám v měsících březnu a dubnu, (lze se bránit 
proti tomuto jevu jejich rosením vodou z ručního postři-
kovače)

• k těmto přírodním jevům se přidalo i každoroční odu-
mírání nových letorostů u meruněk, třešní a višní (moni-
liová spála), lze se bránit postřikem v době květu (Hori-
zon)

Ke každoroční nutnosti postřiku patří i ošetření 
broskvoní proti kadeřavosti broskvoní přípravkem Kup-
rikol a Šampion v době rašení pupenů a to 2 x po 10 

dnech opakovaně.
Taktéž každoročně je třeba nezapomínat na postřik proti 

červivosti jabloní obaleči jablečnému (postřikem Mospilan, 
Decis a Omite) v době nárustu plůdků.

Velkým problémem jsou i mšice, které nelze přehlédnout 
ani opomenout a je dobré mít v záloze stále namíchaný pro-
středek Pirimor nebo Mospilan pro opakované ošetření.

Ostatní nemoci a škůdce je možno nalézt na interneto-
vých stránkách www.sv.s.cz.

V samotném začátku jara byla provedena ukázka roubo-
vání a očkování ovocných stromků spolu s diskusní přednáš-
kou a to nejenom pro členy zahrádkářského svazu, ale i pro 
ostatní zájemce v Uh. Hradišti. Něco podobného hodláme 
uskutečnit i u nás v obci.

Pro širokou zahrádkářskou veřejnost je od 1. května ve 

Vážení přátelé a občané obce Mistřice a Javorovce
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St. Městě každý čtvrtek od 15.00 do17.00 hodin služba rost-
linolékaře v prostorách Zahrádkářských služeb provádě-
na zdarma.Český zahrádkářský svaz Mistřice by rád uvítal 
mezi své členy další nové mladé zájemce jak z Javorovce, tak 
z Mistřic. Tímto se obracíme ke všem občanům, kteří mají 
o tuto činnost zájem. (Přihlásit možno u pana Knapa, Mike-

la a Mrazíka).
Závěrem bychom chtěli popřát všem zahrádkářům a spo-

luobčanům bohatou úrodu na jejich zahrádkách s minimem 
škůdců a chorob.

V Mistřicích dne 5. června 2012
V. Knap a Fr. Mikel

Myslivci v Mistřicích
V těchto letních měsících 

můžeme v přírodě vidět mnoho 
mladé zvěře. Jak srny se srnčaty, tak 
mladé bažantíky a zajíce. V létě je 
příroda v plné síle a hojnost potravy 
zvěř využívá k výživě svých mláďat, 
které se do této doby hojnosti rodí. 
Po žních ale doba hojnosti končí, 
a proto myslivci musí zajistit dosta-
tek kvalitního krmiva na zimní 
období. Právě v těchto letních měsí-
cích probíhají senoseče, sušení sena 
a jeho následné přemístění do krm-
ných zařízení. Za pár dnů začnou 
žně a myslivci musí zajistit do svých 
zásypů dostatek plev a jadrného 
krmiva, aby mohli hned po žních 
zvěř přikrmovat. V létě, zvláště 
o prázdninách, je zvýšený pohyb 
osob v honitbě, proto bych chtěl 
občany požádat, aby se pohybovali 
v přírodě obezřetně, odpadky nevy-
hazovali v lese nebo na poli, necho-
vali se hlučně. V případě, když 
uvidí v přírodě nějaké mládě zvě-
ře, například zajíčka, srnče, aby se 
k němu nepřibližovali a už vůbec ho 
nechytali do rukou nebo mládě hla-
dili. Takové zvíře je potom odsou-
zeno k záhubě, protože ho matka 
opustí. V posledních měsících se 
zvyšují počty nalezených zhaslých 
kusů srnčí zvěře v důsledku stržení 
psem. Obracím se na občany tou-
to cestou s prosbou, aby si své psy 
drželi při procházkách na vodítku 
a nepouštěli je volně pobíhat po lese 
nebo po poli právě v období letních 
měsíců.

Všechny milovníky lovu s lovec-
kými dravci zvu na lov, který se 
bude konat 20. října 2012. Můžeme 
se těšit na sokoly, orly, jestřáby, 
rarohy a jiné dravce, ale taky na 

zvěřinový guláš, který bude připra-
ven jako občerstvení. V minulém 
roce se již lovy s loveckými dravci 
v naší honitbě konaly a zúčastně-
nou veřejností byly kladně hodno-
ceny. Program a průběh lovu bude 
vyvěšen na webových stránkách 
obce Mistřice a případné dota-

zy zodpovím na e-mailové adrese 
ms.mistrice@seznam.cz. Všem obča-
nům přeji jménem Mysliveckého 
sdružení Kopec Mistřice hezké a poho-
dové prožití období dovolených a dětem 
pohodové a dlouhé prázdniny.

Radim Knot,
předseda MS Kopec Mistřice
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Ze života kaple Nejsvětější Trojice
V kapli Nejsvětější Trojice se 

scházejí místní i přespolní farníci 
k pravidelným bohoslužbám.

Snahou je zachovat tuto nád-
hernou kulturní památku, která je 
dominantou obce, 

ale taky aby ti, kdo přicházejí na 
bohoslužby, se zde cítili co nejlépe.

V tomto roce jsme dokončili projekt 
energetických úspor výměnou nových 
dveří, které navazují na výměnu oken 
z předešlých let. Cena dveří byla 
43 000,- Kč. Z toho jsme obdrželi dotaci 
30 000,- od Nadace Děti-kultura-sport 
a 13 000,- doplatil obecní úřad. 

Nově je zde vybudovaný i přístře-
šek, který chrání nejen nové dveře ale 
i farníky před povětrnostními vlivy. 
Cena tohoto přístřešku 10 000,- Kč 
byla zaplacena ze sbírek farníků.

Další velkou fi nanční akcí bylo 
zakoupení nových varhan, které se 
žehnaly při pouti Nejsvětější Trojice 
3. 6. 2012. Tyto svým zvukem obo-
hacují mši svatou.

Cena varhan 45 000,-Kč z toho 
25 000,- Kč zaplatil sponzor Martin 
Vymyslický z Bílovic,

20 000,- Kč bylo zaplaceno ze sbí-
rek farníků.

Co nás ještě velmi trápí a v nej-
bližší době se bude muset vyřešit je 
havarijní stav opěrné zídky za kap-
lí a u cesty směrem k pohostinství 
U Knotů. 

Hráz se vysadila před několika 
lety rostlinami z prostředků farníků. 

Záměrem bylo nejen zkrášle-
ní okolí, ale i zpevnění a zabránění 
ujíždění hráze.

Zbývá tedy, aby obecní zastupitel-
stvo vyhodnotilo tento stav - jak již 
bylo dříve přislíbeno - a zídky byly 
opraveny.

Milan Trojek 

Sdružení rybářů Mistřice
Sdružení rybářů Mistřice se 

v prvním pololetí tohoto roku sou-
středilo na opravu hrází rybníků, 
které byly ve špatném stavu a hrozi-
lo protržení. Oprava hrází byla vel-
mi fyzicky a technicky náročná, ale 
dokázali jsme ji zvládnout. Zorga-
nizovali jsme pro naše občany také 
rybářské závody ve sportovním 
rybaření. 

Za všechnu obětavou práci 

Vám, kteří jste přiložili ruku k dílu, 
upřímně děkuji.

Milan Trojek ml.,
předseda Sdružení rybářů Mistřice

Kovbojské maškarní odpoledne
Jednoho slunečného květnového odpoledne se taneční 

výletiště v Mistřicích stalo místem setkání kovbojů z blízké-
ho i vzdáleného okolí. Tento den jsme měli možnost vidět, 
ale také si vyzkoušet, country tance pod vedením taneční-
ků z nedaleké vesnice Popovice. Dále byly k vidění 
ukázky bojového umění, lasování a práce s bičem. 
Děti se vydováděly při soutěžích a dospělí v hor-
kém květnovém odpoledni hledali občerstvení 
v Hospůdce na Tančáku. Veselá a přátelská atmo-
sféra provázela všechny účastníky až do ukončení 
akce. Příjemně strávené odpoledne potěšilo malé 
i velké.

Tak jako v letech minulých, tak i v letošním roce 
řešíme nedostatek fi nančních prostředků s pomo-
cí našich sponzorů. Mezi ně se řadí Obec Mistřice, 
VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s.r.o., Mgr. V. Hrdi-
nová, Ing. V. Jánoš, paní E. Kocábová, pan P. Šilha-
vík. Všem sponzorům za jejich dary děkujeme.

Na závěr chceme popřát všem dětem prázdniny plné 
zážitků a rodičům hezkou dovolenou. V příštím školním 
roce se těšíme na další spolupráci.

Za Občanské sdružení rodičů Mistřic E. Jánošová
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Setkávejme se
Vážení spoluobčané,
dovolte mně touto cestou Vás 

pozdravit za občanské sdružení 
ČAGAN, které se i letos svou čin-
ností snaží přispět ke zlepšení kul-
turního života v naší obci. Vždyť 
rozmanitý kulturní život a společné 
setkávání zlepšuje mezilidské vzta-
hy v Mistřicích a tím život samotný. 
A právě ČAGAN v našem názvu má 
představovat pomůcku pro podporu 
setkávání se. Forma naší podpory je 
organizace kulturně - společenských 
akcí pro občany Mistřic i Javorovce.

Naše občanské sdružení má letos 
za sebou pořádání III. ročníku Velké-
ho dětského dne v Mistřicích, který 
se, myslím, povedl jak co do přízně 
počasí, tak i do pestrosti programu 
a účasti dětí i dospělých. Příjemnou 
novinkou byla dražba výtvarných děl 
dětí z mistřické školky, která svým 
výtěžkem téměř 5000,-Kč splnila oče-
kávání. Jedinečný prostor mistřické 
návsi je pro pořádání akcí podobného 
rozsahu ideální prostředí, byť je neda-
leko „Tančák“, který je pro podobné 
akce předurčen. Nedovedeme si však 
představit naskládat všechny atrak-
ce do omezeného prostoru Tančáku 

a nechtěli jsme děti ochudit o lákadla, 
jako jsou projížďky na ponících, apod. 
Těšme se, že i naše náves bude jednou 
revitalizována tak, aby k podobným 
akcím byl zajištěn na obecní návsi 
i příslušný servis (možnost připojení 
k vodě, instalace WC apod.) a obec 
byla vybavena příslušenstvím pro 
pořádání podobných akcí (lavičky, 
stoly, stany). Vždyť pokud by bylo 
možno tyto prostředky využít, jistě 
by se našlo více možností ke zpestře-
ní kultury v obci, po čemž oprávněně 
volají mnozí naši spoluobčané (např. 
příležitostné letní fi lmové projekce by 
si jistě našly svoje milovníky).

Vážení, naše občanské sdružení 
má pro Vás připraveno v letošním roce 
ještě minimálně dvě akce. Tou prv-
ní je navázání na loňský lampionový 
průvod obcí u příležitosti vzniku ČR. 
Letos bychom chtěli do pořádání této 
pro děti krásné pietní akce zahrnout 
i Vás občany, které už teď tímto pro-
sím o vystavení nasvícených dýní 
před svoje domky v termínu konání 
lampionového průvodu. Díky zhas-
nutí pouličního osvětlení při průvodu 
by tak tyto dýně vytvořily svítící kori-
dor pro procházející. Průvod letos 

ukončíme na Tančáku, kde budeme 
mít pro děti i dospělé připraveno kro-
mě opékání špekáčků a jiného občer-
stvení i velký zážitek a tím je ohňová 
show plná hudby a ohňových efektů. 
Přejme si jen, aby nám vyšlo počasí 
a úroda dýní byla nadprůměrná.

Další akce je určena především 
pro dospělé. Je to akce s pracovním 
názvem „Setkání občanů na společ-
ném obědě s hudbou a burčákem“. 
Koncem srpna hodláme na Tančá-
ku uspořádat za podpory Zlínského 
kraje komponované vystoupení CM 
Mladý Včelaran, pěveckých sborů 
v okolí (Nedachlebic, Knežpole, 
Sadů), vystoupení folklorních sou-
borů z UH, koncert dechové hudby, 
apod. Věříme, že se nám podaří při-
pravit pro Vás krásné nedělní odpo-
ledne se zvěřinovými a rybími dob-
rotami a položíme tak základ pro 
pravidelné setkávání obyvatelů Mis-
třic a Javorovce. A o to nám jde bez 
ohledu na ziskovost.

Přejeme Vám příjemné letní dny 
plné nezapomenutelných zážitků.

Občanské sdružení ČAGAN, jed-
nou rukou nerozdílně

www.oscagan.cz
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První pololetí 2012 v SDH Mistřice
Jako každý rok začal svoji činnost sbor dobrovolných hasi-

čů v roce 2012 výroční valnou hromadou. Za účasti starosty 
a místostarosty obce jsme zhodnotili činnost v roce 2011 
a přednesli úkoly na rok 2012.

Jako první svou činnost zahájil soutěžní kolektiv mužů. 
Do zimní přípravy nastoupily se změnou na pravém proudu, 
když Pavla Abrháma nahradil Vojtěch Kocáb. Začátek sezóny 
tak slouží k Vojtovu zaběhnutí v sestavě. Přesto již družstvo 
dosáhlo třetího místa v Drslavicích s časem 18,07 sekundy 
a ve Velké ceně okresního sdružení prozatím obsazují čtvrté 
místo. 

V zimním období zahájilo svou činnost taktéž družstvo 
mladých hasičů. Bohužel koncem loňského roku ukončilo 
několik členů svou činnost, což ovlivnilo účast ve velké ceně 
mladých hasičů, kterou pro malý počet členů kolektiv neab-
solvuje. Proto se zbývající členové soustředili na činnost jed-
notlivců. Zkoušky odbornosti skládalo pět mladých hasičů. 
Odbornost kronikáře nebo preventista složili všichni úspěš-
ně. Dále se zapojili do soutěže požární ochrana očima dětí, 
ve které uspěl třetím místem v okresním kole Jakub Medek. 
Letošní sezóna mladých hasičů končí s koncem školního 

roku, proto bychom na začátku dalšího školního roku rádi 
přijali nové mladé hasiče ve věku od 6 do 14 let.

V měsíci březnu uskutečnil náš sbor sběr starého železa, 
který měli v režii především členové soutěžního kolektivu 
a sběr starého papíru do kterého se zapojili mladí hasiči. Touto 
cestou bych rád poděkoval všem našim spoluobčanům, kte-
ří tak podpořili činnost našeho sboru. Naši členové se taktéž 
zapojili do spolupořadatelství dne dětí, kde jsme měli svoje 
stanoviště. Další akcí, kterou připravuje náš sbor je již tradiční 
soutěž o putovní pohár starosty obce. V letošním roce se již 23 
ročník uskuteční 29. července na hřišti TJ SOKOL Mistřice. 
Doufáme, že jako v předcházejících letech naši spoluobčané 
navštíví tuto sportovní akci a přijdou podpořit domácí tým. 

Martin Schön, starosta SDH Mistřice

TJ Sokol Mistřice
V sobotu 30.6. 2012 proběhly v Mistřicích oslavy 

70 let od založení fotbalového oddílu Tělovýchovné jedno-
ty Sokol Mistřice, konané pod záštitou hejtmana Zlínské-
ho kraje. Na dopoledním slavnostním zasedání, kterého 
se zúčastnili bývalí hráči, funkcionáři, sponzoři, zástupci 
Obce, byla předsedou OFS UH panem Mikem předána 
„Křišťálová kopačka“ pro nejlepšího střelce žákovských 
soutěží Daniela Veselého. Sportovní odpoledne zahájilo 
utkání přípravek Mistřic a Mařatic, ve kterém zvítězili 
domácí 7:1 (branky: Polášek Ondřej 3, Blaha Michael 2, 
Blaha Jan, Štaubert Filip – Vaďurová Denisa). V násle-
dujícím utkání žáků zvítězili domácí nad Jarošovem 4:3 
(branky: Veselý 2, Posolda J. 2–Štolba2, Škráček). Ve velmi 
kvalitním utkání „starých gard“ porazili domácí hráči Tes-
comu Zlín v čele s exligisty Klhůfk em, Košařem, Sečnem 
3:2 (branky: Vašek Jar., Surový, Engler-Murka, Šlahař). 
V hlavním zápase oslav se utkali domácí v sousedském 
derby s vítězem 1.A třídy Sokolem Kněžpole posíleném 
o Mir. Hlahůlka a Radima Palčíka. I v úmorném vedru 
předvedli hosté, zejména v 1. poločase, proč tuto soutěž 
vyhráli. Ve 2. poločase již polevili a dovolili domácím, 
v utkání bohatém na branky, zkorigovat výsledek na při-
jatelných 5:7 (branky za domácí: Sklenář 2, Bilavčík M., 
Stašek, Vávra –za hosty: Flíbor D. 2, Brzica 2, Hlahůlek 
2, Staroba). Zápasy s přehledem odřídili rozhodčí Tomáš 
Řezníček a Zbyněk Vlčnovský.

Z historie fotbalu v Mistřicích
V nelehkých podmínkách válečného roku 1942 založila 

parta kolem pánů Palčíka, Pochylého a Krejzy fotbalový 
oddíl Sokol Mistřice. Jelikož neměli k dispozici vlastní hřiště, 
domácí utkání hrávali v Kněžpoli nebo Bílovicích. S budová-
ní hřiště na jeho současném místě se začalo až po roce 1948 
a o nějakém zázemí se hráčům mohlo jen zdát. Před zápa-
sy se převlékali přímo na hřišti nebo v budově tehdejšího 
Národního výboru. S budováním šaten se začalo až začát-
kem sedmdesátých let, tedy v době prozatím nejslavnější éry 
mistřického fotbalu.  Mužstvo téměř rok co rok postupovalo 
ze základní třídy až do 1.A třídy a na zápasech nebyly výjim-
kou návštěvy přes pět set diváků! Z této doby také pochází 
„přídomek“ Ajax, neboť jak Mistřice vládly fotbalu v regio-
nu, ve stejném období kraloval evropskému fotbalu amste-
rodamský Ajax.  Z tehdejší hráčské generace vynikali zejmé-
na Miroslav Habarta, Jaroslav Blaha a Vojtěch Ondroušek. 
S odchodem této generace se fotbal postupně zase vracel do 
okresních soutěží, kde je dosud. V současné době má oddíl 
85 registrovaných členů – oddíl přípravky, žáků a mužů.  

Jiří Huňka
www.tjsmistrice.cz
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