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Stavění máje
Nedílnou součástí kulturního dění v naší obci je i tradiční stavění máje, které se konalo 1. květnovou sobotu. V 

letošním roce se této akce ujal ročník 1992. Nazdobený vršek májky se nesl z horního konce, a to od  Lucky Mikulíč-
kové. 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

A je tu zase podzim. Letošní bude 
trošku jiný neboť se blíží komunál-
ní volby, které se budou konat 15. a 
16. října. Tímto nastává čas, kdy se 
hodnotí práce za uplynulé volební 
období.

Naší největší akcí bylo zateple-
ní a rekonstrukce mateřské školy. 
Jednalo se o zateplení podlah, stro-
pů, obvodových zdí, výměnu zby-
lých oken a dveří. Současně došlo 
i modernizaci kuchyně, která nám 
sloužila bezmála 35 let a tuto inves-
tici potřebovala. Celé dílo bylo cca 
za 5 500 000,- z čehož i obec měla 
svůj podíl, který musela financovat.

Dále jsme chtěli využít finanční 
prostředky z EU na sběrný dvůr, 
který bude v objektu AGRI-M. Sou-
částí tohoto sběrného dvora budou 
kontejnery na tříděný odpad a kom-
postárna, kterou mohou občané 
využít na zeleň, přičemž by nemu-
selo docházet k pálení, které bylo v 
létě tolik problematické. V měsíci 
říjnu bychom měli zažádat o dotace 
z Operačního programu Životního 
prostředí. Celková cena díla bude

Cca 5 mil., přičemž podíl obce 
by činil 10 % včetně projektové 
dokumentace.

Co se týká projektu na náves, ve 
kterém se počítá s výsadbou zele-
ně, vybudováním nových chodní-

ků, altánu, opravy komunikací před 
školkou, druhé strany a před Navrá-
tilovým, zde jsme žádali o dotace z 
Regionálního operačního progra-
mu. Hodnota celého díla byla cca 
20 mil. Bohužel naše žádost byla 
zamítnuta pro velký počet žádostí. 
Tento projekt bude i nadále využit 
při další výzvě. Další akcí, která nás 
čeká je vybudování multifunkční-
ho hřiště, kde jsme o dotace žádali 
v rámci mikroregionu společně s 
obcemi Kněžpole, Bílovice, Březo-
lupy a Pašovice. V prvním kole byla 
naše žádost úspěšná a tak bychom 
měly dvě hřiště, a to v Mistřicích 
a Javorovci. Začátek realizace díla 
– jaro 2011. 

Projekt na kanalizaci v Javorovci 
máme ve fázi stavebního povolení 
a následně bychom chtěli žádat o 
dotace. V letních měsících došlo v 
části Javorovce ke dvěma sesuvům. 
Co se týká sesuvu za Hájkovým, zde 
jsme žádali o dotace Zlínský kraj, 
který nám poskytl dotaci ve výši 60 
000,- na prvotní odstranění sesuvu. 
Zbylých 60 000 jsme museli dofi-
nancovat z rozpočtu. Druhý sesuv, 
který je na na komunikaci III. tř. je 
plně v režii Ředitelství silnic ZK.

V letošním roce jsme žádali o 
dotaci SZIF na vybudování části 
veřejného osvětlení v ulici kde se 
nachází MŠ. Dotace byla ve výši 
100 000. Podíl obce 10 %. Do kon-
ce letošního roku by měl být hotový 
nový územní plán, na který jsme 

žádali dotace u krajského úřadu. 
Výše dotace 224 000,-. Retenční 
nádrž (přehrada), zde obec uhra-
dila vzorky půdy. V současné době 
už jen záleží na investorovi což jsou 
Lesy ČR.

Každoročně naše obec dostává 
rovněž dotace od Města Uherské 
Hradiště na knihovnu ve výši 50 
000,- Kč.

V loňském i letošním roce  naše 
obec opět získala finanční dar za 1. 
a 2. místo ve výši 25 000,- za zpět-
ný odběr elektrozařízení. Každým 
rokem žádáme Nadaci – dks o folk-
lorní grand, kde jsme také úspěšní v 
získání dotací.

Jak sami můžete posoudit plánů 
na rozvoj obce je mnoho. Některé 
žádosti se nám podařilo zrealizovat, 
některé ne. Chtěl bych poděkovat 
všem zastupitelů a pracovníků obce 
za jejich práci. Novému zastupitel-
stvu přeji mnoho úspěchů při budo-
vání a rozvoji naší obce. Jen doufám, 
že finanční prostředky, které obec 
vynaložila na projekty neskončí ve 
skříni. Byla by škoda od těchto pro-
jektů ustoupit. Věřte, že bez dotací 
se velké investice dělat nedají a jak 
skončí dotace z EU tak rozvoj obce 
se hodně přibrzdí. Všechny projek-
ty se musí bohužel spolufinancovat. 
Ale to až po volbách, na které Vás 
zvu a věřte, že obec není o stranách, 
ale o lidech. 

EU – peníze do škol
Za účelem systematické pod-

pory vzdělávání na základních 
školách byla do Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuree-
neceschopnost spolufinancované-
ho z Evropského sociálního fondu 
zařazena nová oblast podpory, která 

by měla přispět k masivní podpoře 
základních škol a k řešení jejich 
nejpalčivějších problémů.Smyslem 
oblastí podpory je 

podpořit rozvoj oblastí, které se 
dlouhodobě ukazují jako problema-
tické na základních školách.Každé 

z vybraných prioritních témat se 
zaměřuje především na individuali-
zaci výuky, vytváření nových vzdě-
lávacích materiálů a na další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků.

I naše základní škola v Mistřicích 
velmi přivítala možnost zapojit se 
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Předvolební  zamyšlení
Blíží se nám 15. říjen a s ním vol-

by do obecního zastupitelstva. Řekl 
bych, že volby jsou čím dál zajímavěj-
ší. Vznikají nové volební seskupení a 
kandidátů na starostu přibývá. 

Vedou se řeči, že současné vede-
ní radnice je špatné a je potřeba to 
změnit. Spousta lidí se domnívá, že 
nový starosta bude lepší než ten starý. 
Nepochybně se na kandidátkách na-
jdou schopní a inteligentní lidé, kteří 
by vedení obce zvládli. Existuje však 
jedno velké ALE. Dobrým starostou 
se člověk nerodí, ale časem se jím 
stává. Každý člověk na tomto postu 
potřebuje čas na to, aby získal zkuše-
nosti. Potřebuje se osobně seznámit 
se spoustou lidí na úřadech a insti-
tucích, kde bude v budoucnu hle-

dat podporu pro realizaci obecních 
záměrů a hlavně potřebuje zjistit, jak 
to všechno vlastně chodí. 

Obávám se, že čas nutný na sbírání 
zkušeností není. Za dva roky praktic-
ky končí možnost čerpání evropských 
dotací a to, co se do obce nedostane 
příští a další rok, už se do ní bohužel 
nedostane nikdy. Kdo se nezaujatě 
podívá zpět, musí uznat, že se Mistři-
ce za posledních šest let výrazně změ-
nily k lepšímu. Další plány na zlepše-
ní života v Mistřicích jsou připraveny 
a rozjednány. Myslím si, že současné 
vedení radnice by mělo dostat šanci 
dotáhnout své plány do konce, i kdy-
by to mělo být jen proto, že už ví jak 
na to. 

Jedno staré přísloví říká, že se 

koně nemají přepřahat uprostřed 
brodu a Mistřice se uprostřed brodu 
právě nacházejí. 

Milan Vyorálek, Javorovec 431

do tohoto projektu, který je medi-
álně znám pod názvem EU peníze 
školám.Příprava projektu začala již 
koncem minulého školního roku. 
Dobře jsme zvažovali, kterým smě-
rem upřít naši pozornost, v kterých 
vytyčených oblastech – šablonách, 
se bude realizovat naše práce.

Náš projekt dostal název Zavá-
dění moderních metod výuky a po 
splnění všech formálních náležitostí 
byl odeslán na MŠMT, kde byl také 
k realizaci přijat a to hned v první 
vlně. V praxi to znamená, že spolu 
se zahájením školního roku jsme 
zahájili také tento projekt, jehož 
doba trvání je 30 měsícú a pro nás 
bude ukončen 28. února 2013.Vyty-
čili jsme tři oblasti, oblast čtenářské 
a informační gramotnosti, oblast 
cizích jazyků a oblast přírodních 
věd, kde již od prvního září došlo 
k individualizaci výuky. Pro chod 
naší školy to znamená, že nemusí-
me v těchto oblastech spojovat dvě 
třídy do skupiny, učitel pracuje jen 
s menším počtem dětí, lépe se mu 
pracuje a může důsledněji uplatňo-
vat různé moderní formy výuky. Je 
to pro nás obrovská pomoc a pro 

děti to znamená možnosti uplatnit 
své schopnosti odpovídající jeho 
možnostem, realizovat se, pracovat 
tvořivě.

Tato finanční podpora zname-
ná také v oblasti dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků větší 
možnosti zúčastnit se nejrůznějších 
forem vzdělání , které pak budou 
zúročeny v práci s dětmi – konkrét-
ně dlouhodobý kurz pro výuku JA, 
a další metodické dílny v oblasti 
čtenářské a informační gramotnosti 
a nových forem výuky  JA. 

V neposlední řadě však musím 
uvést i to, co škola pocítí po mate-
riální stránce. Více jak polovina 
nemalé částky půjde do pořízení 
moderní techniky. A my velmi pře-
mýšlíme, co bude pro modernizaci 
výuky důležité. Pro první etapu by 
to znamenalo pořízení interak-
tivních tabulí, dataprojektorů  a 
příslušného softwaru a doplnění 
zastaralého počítačového vybavení 
ve třídách o nové, výkonnější PC 
– pravděpodobně notebooky. 

Samozřejmě, je tu i zpětná vaz-
ba, kde učitelé , zapojeni do projek-
tu, musí odevzdat k monitorování 

60 příprav hodin pro moderní výu-
ku , které musí vyzkoušet v praxi, a 
které pak budou sloužit i pro další 
následné ročníky.Celková hodnota 
našeho projektu 586  000 Kč.

O tom, že  peníze budou padat 
„na úrodnou půdu“ svědčí i mimo-
řádný úspěch našich žáků , kdy 
Tereza Lysoňková a Michal Blaha 
v literární soutěži knihovny Beneše 
Buchlovana v Uh.Hradišti obstá-
li více než se ctí.Literární dílko 
Michala Blahy tak okouzlilo spiso-
vatele  

M.Kratochvíla, který se zabývá 
tvorbou pro děti a mládež, že se 
rozhodl udělit mimořádnou cenu 
– jednu svou knihu s podpisem- 
právě a jen této Michalově práci. 
A bude to s plnou parádou.V říj-
nu, kdy bude spisovatel projíždět 
Uherským Hradištěm, je celá třída 
pozvána na společné setkání a zde 
bude ocenění našemu žákovi pře-
dáno.Věřím, že se naše práce zúročí 
v práci a vzdělanosti našich žáků . 
Možná jsou to právě oni, noví tvůrci 
dětské literatury.

Řed.školy Mgr.\zdena Hoferková
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N Á V R H   R O Z P O Č T U 
Obecního úřadu Mistřice na rok 2011

Příjmy
Třída  1 Daňové příjmy 8 000 000
Třída  2 Nedaňové příjmy 810 000
Třída  4 Dotace SR 475 000
Příjmy  celkem 9 285 000
Splátky úvěru 4 x 123 000 492 000        
Splátka SFRB 276 000
Příjmy – splátky =   výdaje 9 285  –768  = 8 517 tis. 8 517 000

Výdaje
231300   1014 Deratizace                9 000
231300   2212 Silnice            380 000
231300  2221 Dopravní obslužnost              83 000
231300  2321 Kanalizace            686 000 
231300  3314 Knihovna              60 000
231300  3322 Kaple              60 000
231300  3341 Místní rozhlas              10 000
231300  3349 Místní noviny              15 000
231300  3399 Sbor pro občanské záležitosti              30 000
231 300   3412  Víceúčelová hřiště          300 000
231300    3419 Tělovýchova            80 000
236 300   3611 Úroky SFRB obec            50 000
231300    3631 Veřejné osvětlení          220 000
231300   3636 Územní rozvoj              4 000
231300   3639 Technická správa          805 000
231300   3721 Odstraňování nebez.odpad            50  000 
               3722 Odstraňování kom. odpad           550 000
               3723 Odstraňování tříděný odpad           170 000
231300   3745  Péče o veřejné prostranství           200 000
231300   5512 Sbor dobrovolných hasičů             60 000
231300   6112 Obecní zastupitelstvo           950 000 
231300   6171 Správa obce        2 200 000
231300   6171    
231300  6310    Úroky z úvěru           300 000
231300  6399 Platba daně za obec           100 000
231300  6409 Členský příspěvek regionu             10 000
231100  3111 Mateřská škola           500 000 
231100  3113 Základní škola           360 000
231100 3113 Dojíždějící žáci           275 000
Výdaje celkem        8 517 000

Vyvěšeno dne :  10. 9. 2010  Sňato     dne :   29. 9. 2010
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Drakiáda bez létajících draků
Jaký je ten letošní podzim? Pro 

všechny, kdo má školku rád a fandí jí, 
přece krásný.

Užít si posledních teplých dnů, 
vnímat přitom barvy a zákonitosti 
přírody, rozvíjet pohyb, to vše hravou 
a zábavnou formou učíme 45 dětí, 
které 1. září začaly poznávat nové 
prostředí a kamarády v naší mateřské 
škole.

A že při drakiádě hravost a zábava 
je, o tom se přesvědčili všichni, kdo 
na ni 22.9. přišli.

Podzimní sluníčko hřálo na maxi-
mum a k pořádnému létání draků 
jsme potřebovali už jen vítr. Na příš-
tě se naučíme přivolat „Větrníka“ z 
pohádky Princ a Večernice.

Kdo měl tedy natrénováno v běhu 
přes pole, tomu se drak papírák na 
obloze držel.

Tentokrát si každý zúčastněný 
předškoláček i školák odnesl diplom 
a sladkou odměnu.

Vůni táboráku a špekáčků bereme 
jako neodmyslitelnou součást drakiády. 

O některých dalších aktivitách v 
rámci výchovně vzdělávací činnosti 
naší mateřské školy postupně infor-
mujeme na web stránkách (www.
mistrice.cz), které nám s pečlivostí a 
ochotou spravuje pan Pavel Mikoška. 

Marcela Fusková
 ředitelka Mateřské školy Mistřice 
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Místní knihovna Mistřice

Rok 2010 mezi hasiči

Od začátku roku 2010 do dnešní-
ho dne navštívilo knihovnu celkem 
336 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 
1017 knih. Dalších 566 návštěvníků 
navštívilo knihovnu za účelem využi-
tí PC a internetu.

V květnu 2010 byla provedena 
po pěti letech fyzická revize veške-
rého knihovního fondu. Literatura 
byla doznačena potřebnými nápisy 
a byl vyhotoven seznam ztrát knih. 
Knihovna byla také nově označena 
na budově MŠ. Stav knihovního fon-
du byl 5107 kusů knih. 

V tomto roce byly již zakoupeny 
nové knihy z řad krásné beletrie pro 
dospělé i pro děti, ale také naučná 
literatura. Je zde také k nahlédnutí 
zcela nová kniha – Na paletě krojů  - 
Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek Uherské Hradiště.

Pro případné zájemce a návštěvní-
ky knihovny připomínám, že výpůjč-
ní doba knihovny je vždy v pondělí 
od 15:00 – 17:00 hod a ve středu od 
14:30 – 18:00 hod. Pro stálé čtenáře 
musím připomenout, že výpůjční 
doba knih je 1 měsíc. Z interneto-

vých stránek obce Mistřice se dosta-
nete také na web naší knihovny – 
http://www.knihovnamistrice.webk.
cz, kde najdete také Online katalog, v 
němž lze zjistit zda je v knihovně kni-
ha o kterou má čtenář zájem.

Nastal čas podzimu a dlouhých 
večerů, které Vám může zpříjemnit 
také hezká knížka. Na všechny čtená-
ře – malé i velké se srdečně těším.

-LK-, vedoucí knihovny

Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující 
práce, než je výchova a vzdělávání dětí  

Předškolní věk zahrnuje období 
od dovršení  třetího roku života dítěte 
do jeho vstupu do školy, to znamená 
přibližně do ukončení šestého roku 
života. Období je charakterizováno 
pozoruhodnými změnami v tělesných 
a pohybových funkcích, v poznáva-
cích procesech, v citovém i společen-
ském vývoji. Dochází ke změnám ve 
vývoji osobnosti dítěte.

Výše uvedené věty najdeme v  
mnoha publikacích o vývoji dítěte v 
předškolním věku.

Často se na nás rodiče obracejí s 
dotazem (především rodiče nejstar-
ších předškolních dětí), co by dítě v 
předškolním věku mělo umět. I nás 
pedagogy mateřských škol zajímá co, 
kdy a jak u dítěte rozvíjet. Všechny 
tyto typy dotazů jsou vedeny zájmem 
dospělých o vývoj dítěte, o vytvoření 
co možná nejlepších podmínek jeho 
rozvoje. Některé požadavky však ply-

nou ze zkreslených představ, co by 
dítě v určitém věku mělo umět (event. 
co by si rodiče přáli, aby umělo), a 
to bez ohledu na jeho individualitu. 
Ponejvíce to bývá důraz na osvojení 
vědomostí, méně již na rozvoj schop-
ností a dovedností (neboť vědomosti 
rodič posoudí snadněji, než doved-
nosti a schopnosti). Vývoj dítěte má 
určitou posloupnost a také časovost. 
Časovost znamená, že schopnost, 
dovednost nastupuje, respektivě dítě 
k ní obvykle dozraje v určitém věku, 
lépe řečeno ve věkovém rozmezí (3-4 
roky, 4-5 let, 5-6 let).

Posloupnost znamená, že se daná 
schopnost, dovednost rozvíjí po 
krocích, postupně a v návaznosti od 
snadnější po obtížnější, od jednoduš-
ší po složitější.

V naší mateřské škole se peda-
gogové zaměřují na sledování a roz-
voj dítěte v následujících oblastech: 

motoriky a grafomotoriky, zrakového 
vnímání a paměti, sluchového vní-
mání a paměti, vnímání prostoru, 
vnímání času, základních matematic-
kých představ, řeči (myšlení), sociál-
ních dovedností, sebeobsluhy (samo-
statnosti), hry.

Důležitá je úzká vazba nás peda-
gogů s rodiči dětí – stanovení cílů a 
z nich plynoucích aktivit, a tím zajiš-
tění rozvoje předškolních dětí ve 
výše uvedených oblastech. Výsled-
ky a úspěchy v minulých letech jsou 
důkazem a dokladem dobré a kon-
struktivní komunikace, neboť právě 
tu považujeme za prioritu  směřující 
k naplnění podstaty předškolního 
vzdělávání a  výchovy.

Jsme přesvědčeni, že v letošním 
školním roce tomu nebude jinak.

Marcela Fusková
  ředitelka Mateřské školy Mistřice 

Jako každý rok začala i v letošním 
roce činnost ve sboru dobrovolných 
hasičů výroční valnou hromadou. 
Zhodnotila se činnost v roce 2009 
a naplánovaly se úkoly na rok 2010. 

Letošní rok byl také rokem volebním. 
Členové sboru si do svého vedení 
zvolili devítičlenný výbor a tříčlen-
nou kontrolní a revizní radu a ti se 
scházejí jednou za dva týdny po celý 

rok na svých jednáních. 
V zimním období se soutěžní 

kolektivy mladých hasičů i dospě-
lých připravovaly na letní sezónu, 
jak v tělocvičně, tak před hasičskou 
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zbrojnicí. Zásahová jednotka se zase 
připravovala teoretickou přípravou v 
hasičské zbrojnici.

S příchodem teplejšího počasí 
přichází i činnost ve venkovním pro-
středí. Koncem měsíce března byl 
připraven pro žáky základní a mateř-
ské školy v Mistřicích den otevřených 
dveří v hasičské zbrojnici. Žáci byli 
seznámeni s činností při zpozorová-
ní mimořádné události, a jak se mají 
chovat při vzniku požáru. Dále byli 
seznámeni s technikou sboru a s čin-
ností mladých hasičů. Také si mohly 
vyzkoušet stříkání s ruční džberovou 
stříkačkou a prolézt zásahovými auto-
mobily. Při otázce kdo by chtěl být 
hasičem projevili žáci velký zájem, 
bohužel v kolektivu mladých hasičů 
však k nárustu počtu členů nedošlo. 

Do soutěžní sezóny mladých hasi-
čů se tedy zapojilo přibližně deset 
mladých hasičů. Družstvo se přihlá-
silo do „Velké ceny mladých hasičů 
okresu Uherské Hradiště. Přestože 
polovina družstva ještě splňovala věk 
pro kategorii mladší, musel se zapojit 
kolektiv do kategorie starší a pojaly 
tuto sezónu jako sbírání zkušeností 
mezi staršími soupeři. Postupem času 
se výkony stále zlepšovaly a v koneč-
ném pořadí VC dosáhly na osmou 
příčku. Nejlepšího výkonu družstvo 
dosáhlo na soutěži v Nezdenicích, 
odkud si přivezli pohár za třetí mís-
to. V hodnocení celoroční hry „PLA-
MEN“ obsadil kolektiv mladých hasi-
čů sedmou příčku. 

Do soutěžní sezóny dospělých se 
v letošním roce zapojil pouze kolek-
tiv mužů, s jednou změnou v sestavě 
oproti roku 2009. Proto se taky daly 
očekávat minimálně stejné výsled-
ky, ne-li lepší. Bohužel se družstvu 
nedařilo dle představ a střídalo dobré 
výsledky s horšími. Družstvo si nej-
více v letošním roce cenilo krásného 
druhého místa ze soutěže v Hoději-
cích na okrese Vyškov. V celkovém 
hodnocení „VC OSH v požárním úto-
ku“ družstvo mužů obsadilo pátou 
příčku. 

SDH Mistřice bylo také pořa-
datelem jednoho ze závodu seriálu 

soutěžní družstvo SDH Mistřice při soutěži „O putovní pohár hejtmana ZLkraje“

zleva starosta krajského sdružení hasičů ZLkraje Josef Krajča, hejtman ZLkraje 
MVDr. Stanislav Mišák, ředitelka HZS ZLkraje plk. Ing. Jarmila Čičmancová 
Ph.D. při sledování souteže „O putovní pohár hejtmana ZLkraje“
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V průběhu roku jsme byli osloveni 
JSDHO Bílovice jestli by se zásahová 
jednotka našeho sboru zúčastnila 
součinnostního cvičení s jednotka-
mi SDH obcí Kněžpole a Bílovice. 
Po důkladném naplánování JSDHO 
Bílovice se pod dohledem příslušníků 
HZS toto cvičení uskutečnilo v odpo-
ledních hodinách 1. října. Cvičení 
proběhlo v zámeckém parku v Bílo-
vicích na budovu obecního úřadu a 
kina se záchranou osob a použitím 
dýchací techniky. Po skončení toho-
to cvičení pak proběhlo vyhodnocení 
a upozornění na drobné nedostatky 
způsobené především malou zkuše-
ností z nedostatku takových velkých 
cvičení a zásahů. 

Na samotný závěr bych rád podě-
koval všem, kteří se podílejí na čin-
nosti našeho sboru a přispívají tak 
k plnění vytyčených úkolů. Zbývá si 
jen přát, abychom se setkávali spíše u 
těch zábavných událostí, než tam kde 
je pomoc hasičů nevyhnutelná a jsou 
ohroženy životy, nebo majetek našich 
spoluobčanů.          

  

soutěží „VC OSH“. Na dvacátý první 
ročník soutěže „O putovní pohár sta-
rosty obce Mistřice“ se sjelo dvacet 
družstev mužů, osm družstev žen a 
tři družstva dorosteneců. Mezi muži 
si nejlépe vedlo družstvo Vacenovice 
„B“ a odvezlo si tak putovní pohár na 
okres Hodonín. Druhé místo obsa-
dilo družstvo Velký Ořechov „A“ 
a třetí místo Částkov „A“. Domácí 
kolektiv mužů po nezdařeném poku-
su obsadil čtrnáctou pozici. Mezi 
ženami se nejlépe vedlo družstvu 
Hřivínova Újezda(ZL), před druhým 
Rychlovem(KM) a třetím Částkovem. 
Kategorii dorostu ovládlo družstvo 
Hřivínova Újezda před družstvy Boj-
kovic a Salaše. Je třeba poděkovat 
všem, kteří se na této soutěži podíleli 
svou pomocnou rukou a především 
těm, kteří přispěli materiálně, nebo 
fi nančně ke zdárnému průběhu této 
tradiční akce.

Významnou akcí pro náš sbor 
bylo pořadatelství soutěže „O putov-
ní pohár hejtmana Zlínského kraje“.  
Soutěž se uskutečnila na fotbalovém 
hřišti TJ AJAX Mistřice 18.září od 
9:00 hodin. Zahájení provedl hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav 
Mišák, který zároveň slavnostně pře-
dal klíče od osobních automobilů 
zástupcům jednotlivých okresních 
sdružení hasičů Zlínského kraje, na 
které Zlínský kraj významnou měrou 
přispěl. Přítomni byly i další význam-
ní hosté hasičského dění v kraji v čele 
z ředitelkou krajského hasičského 
záchranného sboru ZL kraje plk. Ing. 
Jarmilou Čičmancovou Ph.D. a sta-
rostou krajského sdružení dobrovol-
ných hasičů Josefem Krajčou. Soutěže 
se zúčastnily nejlepší družstva mužů 
i žen v požárním útoku Zlínského 
kraje. Mezi muži se nejlépe dařilo 
družstvu Kněžpole, které tuto trofej 
získalo již popáté v historii. Druhé 
místo obsadilo družstvo Vések před 
třetími Vítonicemi(KM). Domácímu 
družstvu se nedařilo, když museli 
použít vypůjčený stroj, vzhledem k 
závadě na vlastním stroji z posled-
ního tréninku a obsadily tak osmou 
příčku. Mezi ženami se nejlépe vedlo 

družstvu Kunovic z okresu Vsetín, 
před druhými ženami z Mirošova(ZL) 
a třetími ženami z Jarcové(VS). Všem, 
kteří se podíleli na této akci je třeba 
poděkovat, zejména obecnímu úřa-
du Mistřice a TJ AJAX Mistřice za 
propůjčení prostor pro pořádání této 
významné události.

Nejen soutěžemi se v letošním roce 
zabýval náš sbor. V měsíci dubnu byl 
naplánován sběr starého železa. Akce 
se zdařila a vylepšil se tak mírně stav 
naší pokladny. Všem spoluobčanům, 
kteří nachystali své nepotřebné železo a 
přispěli tak na naši činnost děkujeme.

V letošním roce členové naše-
ho sboru uspořádali pro děti pálení 
čarodějnic, se spoustou her, muziky a 
na závěr taky s opékáním špekáčků. 
Sbor byl také požádán, aby přispěl 
svou činností k průběhu dětského 
dne uspořádaném na návsi.

Koncem května se také naše zása-
hová jednotka zúčastnila na likvidaci 
poslední dobou tak často se objevu-
jících povodních. Krajským operač-
ním střediskem byla naše jednotka 
vyslána do sousední obce Bílovice, 
kde jsme se podíleli na odčerpává-
ní vody ze zatopených oblastí kolem 
tenisových kurtů.

Začátkem měsíce června si také 
někteří členové zásahové jednotky, 
kteří jsou proškoleni pro činnost s 
motorovou pilou prověřili své znalos-
ti a um s její činností, když se podí-
leli na likvidaci několika polámaných 
stromů po nečekané vichřici, která se 
prohnala naší obcí 12. června. 

Slavnostní nástup při soutěži „O putovní pohár hejtmana ZLkraje“

polečná foto JSDH obcí Bílovice, 
Kněžpole a Mistřice po součinnostním 
cvíčení na obecní úřad a kino v Bílo-
vicích
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tenisových kurtů.
Začátkem měsíce června si také 

někteří členové zásahové jednotky, 
kteří jsou proškoleni pro činnost s 
motorovou pilou prověřili své znalos-
ti a um s její činností, když se podí-
leli na likvidaci několika polámaných 
stromů po nečekané vichřici, která se 
prohnala naší obcí 12. června.

V průběhu roku jsme byli osloveni 
JSDHO Bílovice jestli by se zásahová 
jednotka našeho sboru zúčastnila 

součinnostního cvičení s jednotka-
mi SDH obcí Kněžpole a Bílovice. 
Po důkladném naplánování JSDHO 
Bílovice se pod dohledem příslušníků 
HZS toto cvičení uskutečnilo v odpo-
ledních hodinách 1. října. Cvičení 
proběhlo v zámeckém parku v Bílo-
vicích na budovu obecního úřadu a 
kina se záchranou osob a použitím 
dýchací techniky. Po skončení toho-
to cvičení pak proběhlo vyhodnocení 
a upozornění na drobné nedostatky 

způsobené především malou zkuše-
ností z nedostatku takových velkých 
cvičení a zásahů.

Na samotný závěr bych rád podě-
koval všem, kteří se podílejí na čin-
nosti našeho sboru a přispívají tak 
k plnění vytyčených úkolů. Zbývá si 
jen přát, abychom se setkávali spíše u 
těch zábavných událostí, než tam kde 
je pomoc hasičů nevyhnutelná a jsou 
ohroženy životy, nebo majetek našich 
spoluobčanů.

Myslivci v Mistřicích
Nastal podzim, který je předzvěs-

tí zimy a pro myslivce začíná doba 
honů, ale taky zvýšená péče o zvěř. 
Plodiny na polích už zmizely a pro-
střený stůl pro zvěř, které tyto plodiny 
znamenaly, zvěři chybí. Proto se musí 
myslivci během roku na zimu řádně 
přichystat,  aby měli dostatek krmiva 
a zvěř přes zimní měsíce (dobu strá-
dání) netrpěla nedostatkem potravy. 
Proto myslivci spolupracují s vedením  
fi rmy Agri-M,  která nám myslivcům 
vychází vstříc, hlavně při zajišťování 
jadrného krmiva a plev. Tímto bych 
chtěl vedení fi rmy Agri –M poděko-
vat  a taky si přát,  aby spolupráce i 
nadále byla na velmi dobré úrovni 
jako doposud. Taky chci poděkovat 
Obecnímu úřadu v Mistřicích, za 
poskytnutí fi nanční částky 10 000,-Kč 
na pohonné hmoty, které jsou potře-
ba na provoz traktoru a která pomůže 
myslivcům pokrýt už tak nemalé 
náklady na celkový provoz MS. Jak 
jsem již uvedl, tak na podzim začínají 
společné lovy, u nás v honitbě Mis-
třice jsou to hlavně  společné lovy na 
drobnou zvěř zajíce a bažanta. Bažan-
tí zvěř, a to kohout se loví od 16.10. do 
konce roku a zajíc od 01.11. do konce 
roku. Tímto bych chtěl požádat obča-
ny o toleranci a pochopení, protože se 
každoročně stává, že si občané stěžu-
jí, když jdou myslivci těsně za ploty 
jejich domů a k tomu ještě střílejí. 
Touto činností myslivci neporušují 
žádný zákon. Mnoho občanů si plete  

lov drobné zvěře na společném lovu 
s ustanovením zákona o lovu toulavé 
kočky a psa, kdy se tito můžou lovit 
za určitých podmínek, například 200 
m od trvale obytných nemovitostí.  
Myslivci loví v blízkosti domů drob-
nou zvěř pouze dvakrát do roka, a to 
jen při společných lovech. Za členy 
mysliveckého sdružení můžu říci, že 
se snažíme s občany vycházet a  pří-
padné problémy řešit ke společné 
spokojenosti. Nemůžu opomenout 
poděkovat touto cestou panu Pavlovi 
Bilavčíkovi, zaměstnanci fy.VEOLIA 
VODA ČESKÁ REPUBLIKA a.s. 
,  který oslovil myslivecké sdružení 
Kopec Mistřice a informoval o mož-
nosti čerpání fi nančních prostředků 
z programu BioGRANTY VEOLIA 
2010. Po trpělivé práci  člena MS 
Kopec Mistřice pana Hráčka st. a po 
splnění podmínek, se podařilo získat 
fi nanční částku v hodnotě  10 000,-
Kč, která bude použita na výsadbu 
zeleně a opravy 
studánky v lese v 
části „Hluboček“, 
jak je uvedeno 
v projektu, kte-
rý byl nedílnou 
součástí žádosti. 
Organizátoři dět-
ského dne, který 
se konal na náv-
si v Mistřicích 
dne 05.06.2010, 
umožnili mys-

livcům, aby se na tomto dětském dnu 
prezentovali. Myslivci zde měli stá-
nek, kde měli mimo jiné zajímavos-
ti, taky fotografi e zvěře, kterou děti 
poznávaly a taky pro děti atraktivní 
disciplínu, hod šiškou do pleteného 
koše. Myslivci u stánku odpovídali 
nejen na otázky dětí, ale i dospělích, 
kteří hodnotili vystoupení mysliv-
ců velmi kladně. Myslivci jsou rádi, 
že se mohli zúčastnit takovéto akce 
a svou činnost občanům osvětlit, za 
což organizátorům děkujem. V tomto 
roce byli přijati za adepty do MS tři 
mladí zájemci, kteří mají před zkouš-
kou z myslivosti a chtějí adeptskou 
praxi provádět v našem mysliveckém 
sdružení. Jedná se o Michala Knota, 
Martina Horňáka a Lukáše Malinu. 
Dále byli přijati za hosty v MS dva 
uchazeči o budoucí členství, a to paní 
Blanka Malinová a pan MVDr. Jiří 
Jakšík. Honitba Mistřice je čtvrtým 
rokem začleněna do oblasti chovu 
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koroptve polní a jako každoročně už 
několik let myslivci vypustili do volné 
přírody 30 ks koroptve polní. Korop-
tev byla vypuštěna do honitby v 
měsíci srpnu, do části zvané „Kopce“. 
Vypouštění se zúčastnil pracovník 
Odboru životního prostředí  Zlínské-

ho kraje, pan ing. Pipal, který provedl 
kontrolu, zda byly splněny podmín-
ky k umožnění čerpání dotací, kte-
ré myslivecké sdružení uplatňovalo. 
Závěrem bych chtěl ještě  požádat 
občany, kteří vlastní terénní motor-
ky a čtyřkolky, aby jezdili pouze po 

cestách a ne po polích a lese. Svou 
činností porušují tito občané několik 
zákonů a  taky páchají škody, nejen 
na zvěři.   

 „Myslivosti zdar!“
 Předseda MS Kopec

 Mail: ms.mistrice@seznam.cz   

Myslivci v Mistřicích
TJ Sokol Mist ice rozpis sout ží, 2010 2011 podzim

P ÍPRAVKA OS PA ŽÁCI OS A DOROST OS

II.kolo 28.8.2010 14:00 I.kolo 4.9.2010 14:00 II.kolo 29.8.2010 14:00
Mist ice - Jarošov Polešovice - Mist ice volno - Mist ice
III.kolo 5.9.2010 14:00 II.kolo 12.9.2010 10:00 III.kolo 5.9.2010 14:00
O echov - Mist ice Mist ice - Bílovice Mist ice - Popovice
IV.kolo 11.9.2010 14:00 III.kolo 19.9.2010 10:00 IV.kolo 12.9.2010 13:30
Mist ice - 1.FC Slovácko - d Topolná - Mist ice Mist ice - Jankovice
V.kolo 18.9.2010 14:00 IV.kolo 26.9.2010 10:00 V.kolo 19.9.2010 13:30
Babice - Mist ice Mist ice - Kn žpole Hrad ovice - Mist ice
I.kolo 25.9.2010 14:00 V.kolo 3.10.2010 10:00 I.kolo 26.9.2010 13:00
Mist ice - B ezolupy neobsazeno - Mist ice Mist ice - Buchlovice
VI.kolo 2.10.2010 13:30 VI.kolo 10.10.2010 10:00 VI.kolo 2.10.2010 15:30
B ezolupy - Mist ice Mist ice - B ezolupy Buchlovice - Mist ice
VII.kolo 9.10.2010 12:30 VII.kolo 17.10.2010 10:00 VII.kolo 10.10.2010 12:30
Jarošov - Mist ice Ma atice - Mist ice Mist ice - volno
VIII.kolo 16.10.2010 14:00 VIII.kolo 24.10.2010 11:30 VIII.kolo 17.10.2010 12:00
Mist ice - O echov Kostelany n/M - Mist ice Popovice - Mist ice
IX.kolo 23.10.2010 14:00 IX.kolo 31.10.2010 9:15 IX.kolo 24.10.2010 11:30
1.FC Slováck-d - Mist ice Mist ice - Nedachlebice Jankovice - Mist ice
X.kolo 28.9.2010 14:00 X.kolo 28.9.2010 13:00
Mist ice - Babice Mist ice - Hrad ovice

MUŽI ZT A

I.kolo 8.8.2010 16:30
Kostelany n/M B - Mist ice
II.kolo 15.8.2010 16:30
Mist ice - Jankovice
III.kolo 22.8.2010 16:30
Nedakonice B - Mist ice
IV.kolo 29.8.2010 16:30
Mist ice - Topolná
V.kolo 5.9.2010 16:30

ástkov - Mist ice
VI.kolo 12.9.2010 16:00
Mist ice - Medlovice
VII.kolo 19.9.2010 16:00
Bílovice - Mist ice
VIII.kolo 26.9.2010 15:30
Mist ice - B ezolupy B
IX.kolo 3.10.2010 10:00
Jalubí B - Mist ice
X.kolo 9.10.2010 10:00
Mist ice - Kunovice
XI.kolo 17.10.2010 12:00
Uh.Ostroh B - Mist ice
XII.kolo 24.10.2010 14:00
Mist ice - Jarošov B
XIII.kolo 31.10.2010 13:30
Tu apy - Mist ice
XIV.kolo 28.10.2010 14:00
Mist ice - Slovácko-Vážany
XV.kolo 7.11.2010 14:00
St íbrnice - Mist ice
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NOVÝ CVIČEBNÍ ROK ZAČÍNÁ

Při TJ Sokol Mistřice působí již 
14 let jako její velká složka Asociace 
sportu pro všechny. Tato organizace 
si neklade za cíl vychovávat vrcholo-
vé sportovce, ale sdružovat pod jed-
nou střechou ty, kteří chtějí sportovat 
a dělat něco pro zábavu, svoje zdraví 
a štíhlou línii.Sdružuje v sobě oddíly 
s nejrůznějším zaměřením – všeobec-
nou základní gymnastiku, aerobik, 
zdravotní Tv, taneční sporty , kopa-
nou, volejbal, jógu apod.

U nás v Mistřicích cvičí pravidel-
ně děti školního věku, dívky i chlapci, 
kteří se zaměřují na mladé sporty- 
ringo, fl orball, ale i klasické míčové 

sporty a atletiku, dívky pak vidí své 
místo při cvičení aerobiku a tance.

Oddíl žen pod vedením Jitky 
Abrahámové cvičí aerobik a zdravot-
ní Tv.

Od loňska se v naší obci dala 
dohromady také skupina mladých 
mužů, kteří chodí hrát stolní tenis. 
Pod vedením zkušených cvičitelů, 
tentokrát i s novými cvičitelkami 
Sabinou Ondrůškovou a Bc.Martinou 
Ulčíkovou začne nový cvičební rok v 
měsíci říjnu.Máme spoustu plánů, jak 
naši činnost zpestřit.

V období kolem vánoc bychom 
chtěli pro dospělé vyhlásit turnaj ve 

stolním tenise, v jarních měsících pak 
akci Fit celá rodina. Přihlaste se i Vy 
k pravidelnému cvičení .Podmínkou 
danou českým výborem asociace pro 
všechny je zaplatit členské poplat-
ky – to je 100 Kč dospělí, 50 Kč děti.
Škola, v jejichž prostorách se cvičení 
koná, nemá z  vybraných členských 
příspěvků žádný profi t, ty se musí 
odvádět České asociaci  v plné míře. 
Jak říkali již naši předkové : „Stojata 
voda a léžící člověk smrdí“. A to přece 
nikdo z nás nechce.

Předsedkyně RCSPV Uh.Hradiště 
Mgr.Zdena Hoferková

Evidence obyvatel k 30. 9.2010

Přihlášeni: 20
Odhlášeni: 10    
Rozvody:     3                                            

Svatby
1. Andrea Bětíková -  Jaroslav Stehlík
2. Jaroslav Kavka  - Veronika Šlechtová
3. Radek Vašíček  -  Kateřina Žáčková
4. Lenka Pospíšilová -  Jakub Cenek
5. Tomáš Magdálek - Michaela Straková
6. Ladislava Sedláčková  - Ondřej Lesa

Narození
1. Kevin Vavřínek
2. Elizabeth Rudinská
3. Sebastián Sklenář
4. Aneta vHorenská
5. Anna Ševčíková
6. Magdalena Ševčíková
7. Julie Viktorová
8. Ema Zemková
9. Anna Zapletalová
10. Matyáš Abrahám

Úmrtí
1. Ludmila Omelková
2. Marie Stránská
3.  Ludmila Kadlčíková
4. Růžena Polášková
5. Josef Kašný
6. Anežka Kašná

7. Ludmila Vašíčková
8. František Kaňovský
9. Julie Slováčková
10. Miroslav Brázdil
11. Vlasta Budíková
12. František Pilka
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Pozvánka na hody
Mistřická chasa si Vás dovoluje pozvat na tradiční Slovácké hody s právem, které se uskuteční 9. a 10. října 2010. 

Letošními stárky jsou Zuzana Říhová a Zdenek Bilavčík, mladší stárci Nella Navrátilová a Tomáš Žůrek.

Program: 
Sobota
12:45    sraz krojovaných v pohostinství „ U Knotů“
13:00    žehnání práva  v kapli
13:30    odchod pro stárky spojený s povolením hodů u starosty na obecním úřadě
20:00    hodová zábava  v pohostinství „U Knotů“, hraje Staroměstská kapela

Neděle
10:00    sraz krojovaných u obecního úřadu
10:30    mše svatá v kapli
13:00    sraz krojovaných v pohostinství „U Knotů“, obchůzka po obci

Beseda s důchodci
3. neděli v květnu jsme pro naše spoluobčany připravili besedu s důchodci. V programu tak mohli  shlédnout 

vystoupení našich dětí z mateřské a základní školy, a zazpívat si s kapelou MADET .
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
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