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Ročník XIV.                                     Číslo 3                                       Září 2009

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Neopakovatelnou atmosférou ve dnech 12. a 13. září opět žilo Uh. Hradiště ,kde se již sedmým rokem konaly Slo-

vácké slavnosti vína a otevřených památek. I náš Mikroregion Za Moravú, jakož i naše obec, jsme se této akce zúčast-
nili v hojném počtu.
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Slovo starosty
Čas prázdnin a dovolených je už 

za námi, a tak bych Vás chtěl infor-
movat o akcích, které nás do konce 
roku ještě čekají.

V současné době máme nachysta-
né dva projekty, které bychom chtěli 
realizovat. Bohužel, jak jsem již ne-
jednou psal, je všechno závislé na do-
tacích. Jeden projekt je na Revitalizaci 
návsi a tím spojené i opravy místních 
komunikací cca za 20. mil. korun. 
Druhý projekt je na vybudování mul-
tifunkčních hřišť cca za 3 mil. korun.

Vzhledem k dnešnímu politic-
kému vývoji budou výzvy zřejmě až 
příští rok.

 V měsíci červnu jsme obdrželi do-
taci z Měú Uh. Hradiště na knihovnu 
ve výši 50 000,-. V měsíci srpnu nám 
byla přiznána dotace na nový územní 
plán ve výši 224 000,- Kč.

Co se týká kulturních akcí, tak 
jsou před námi hody a vánoční strom. 
Termín hodů je v letošním roce po-
sunutý z důvodu voleb, které se měli 
konat 9. a 10. října. Jenže jak víte, je 

dnes situace již zcela jiná a tak dou-
fám, že mnozí z Vás jistě pochopí,                      
že se s náhradním termínem už ne-
dalo nic dělat. Tudíž tradiční hody 
proběhnou v náhradním termínu, a 
to 17. a 18. října 2009. Vánoční strom 
se uskuteční 6. 12. 2009.

Rovněž bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu akce Slovácké 
slavnosti vína a otevřených památek          
v Uherském Hradišti.

Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Termi-

nál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zre-
dukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná 
správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT posky-
tují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík 
• Živnostenský rejstřík 
• Katastr nemovitostí 
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifi -

kovaných dodavatelů
Výpisy z neveřejných evidencí: 
• Rejstřík trestů 
• Z bodového hodnocení řidiče 
• Insolvenční rejstřík
• Přijetí podání podle živnostenského zákona 

(§72) 
• Podání do registru účastníků provozu modulu    

autovraků ISOH
                                                                                              

 Ceník výpisů:
Obchodní rejstřík:
Cena výpisu za 1.stranu     100,- Kč
Cena za každou další stranu     50,- Kč
Živnostenský rejstřík:
Cena výpisu za 1.stranu     100,- Kč
Cena za každou další stranu     50,- Kč
Katastr nemovitostí:
Cena výpisu za 1.stranu      100,- Kč
Cena za každou další stranu      50,- Kč
Rejstřík trestů:
Cena za výpis                     50,- Kč
Doklady, které musí žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žada-

tele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria 
pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík  IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické 

osoby
Katastr nemovitostí  Název katastrálního úze-

mí a číslo listu vlastnictví
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů: 
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat 

písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se 
výpis týká. 

K prokázání totožnosti přineste s sebou:  občanský 
průkaz, nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají po-
volení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim 
přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí 
doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (pl-
nou moc) a svoji totožnost.

Na kontaktních místech je nyní možno provést i auto-
rizovanou konverze.  Cena 30 ,- Kč za každou stranu.  

Kontaktní pracoviště obecního úřadu je nyní nově do-
vybaveno počítači z Integrovaného operačního systému. 
Na toto pracoviště jsme získali  68 540,-Kč.



strana 3Číslo 3/2008

Mistřické noviny

Oznamujeme občanům, že sběr nebezpečného odpa-
du proběhne 3. října 2009 na sběrném dvoře v Mistřicích 
od 8.00 do 10.00 hod. Občané Javorovce mohou nebez-
pečný odpad uložit ve čtvrtek 1. října ve sběrném dvoře v 

Oznamujeme...
Javorovci. Do nebezpečného odpadu patří ledničky, mraz-
ničky, barvy, laky, léky, autobaterie,zářivky, pneumatiky, 
televizory, monitory, mikrovlnné trouby, pračky a veškeré 
elektrospotřebiče.

Oblastní charita Uherské Hradiště je největším posky-
tovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Pečujeme 
o lidi staré, nemocné, umírající, o lidi s různým typem 
postižení, pomáháme lidem bez domova, lidem na okraji 
společnosti a všem, kteří by si bez naší podpory jen stěží 
dokázali pomoci sami. 

V současné době provozujeme tato zařízení:

Pečujeme o seniory

Domácí zdravotní péče je učena osobám, jejichž stav 
vyžaduje odbornou zdravotní péči. Zdravotní sestry za-
jišťují odbornou péči v přirozeném prostředí pacientů. 
Zdravotní péči doporučenou lékařem hradí zdravotní 
pojišťovna. 

Domácí pečovatelská služba pomáhá lidem, aby 
mohli v náročných životních situacích spojených se sa-
motou, stářím, nemocí nebo postižením zůstat co nejdéle 
ve svém prostředí. Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, 
nákupech, pochůzkách a doprovodech, úklidu domác-
nosti, praní prádla atd. 

Pečovatelská služba je poskytována i v domech               
s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty v 
obcích Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebice, Osvěti-
many, Polešovice, Staré Město, Topolná, Uherský Ostroh 
a Vážany.

V Centru denních služeb pro seniory pracovníci část 
dne pečují v příjemném prostředí o seniory a tím po-
máhají také pečujícím rodinám. Zlepšují kvalitu života 
seniorů, zachovávají pocit vlastní hodnoty, důstojnosti               
a soběstačnosti, zprostředkovávají sociální kontakty.

Domov pokojného stáří Boršice nabízí seniorům 
celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, 

stravování a další nezbytné služby, a to vše v příjemném 
prostředí s možností využití zahrady.

Charitní domov Hluk poskytuje pobytovou službu ro-
dinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní 
péče lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajišťo-
vat své životní potřeby ve svých domácnostech a kterým         
jejich rodina nemůže péči poskytnout.

Odlehčovací služba je poskytována v Domově pokoj-
ného stáří Boršice a v Charitním domě Hluk. Zajišťuje 
komplexní péči pro seniory a lidi se zdravotním postiže-
ním na krátkodobém pobytu a umožňuje pečující osobě 
nezbytný odpočinek (max. délka pobytu je 6 týdnů).

Podporujeme lidi s postižením

Centrum osobní asistence poskytuje služby v přiro-
zeném prostředí klienta, ale také všude tam, kde asistent 
svého uživatele doprovází. Lidé se sníženou soběstačností 
nejsou díky této službě izolováni od společnosti a dokážou 
lépe snášet problémy, které provází jejich handicap.

Denní centrum sv. Ludmily poskytuje smysluplné trá-
vení volného času dospělým lidem s mentálním postiže-
ním, u nichž by byla úplná integrace do společnosti obtíž-
ná. Klienti si zde, formou různých terapií a jednoduchých 
prací, zvyšují svoje dovednosti a schopnosti. 

Chráněná dílna vznikla na základě potřeb občanů se 
zdravotním postižením. Chráněnou dílnu tvoří tři pra-
coviště – šicí dílna, košíkářská dílna a Obchůdek. Práce          
v Chráněné dílně je pro lidi se zdravotním postižením 
zdrojem příjmu, ale umožňuje jim také kontakt se společ-
ností.

Labyrint – centrum sociální rehabilitace pro lidi s 
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duševním onemocněním nabízí dospělým lidem pomoc         
a podporu při začleňování do běžného života. Pracovníci 
zajišťují sociální poradenství, vzdělávací aktivity, artetera-
pii, psychoterapeutickou péči, pracovní rehabilitaci.

Pomáháme v těžkých životních situacích

Občanská poradna poskytuje anonymně a bezplatně 
poradenství všem, kteří se dostali do nepříznivé sociální 
situace. Poradenství je poskytováno v oblastech zadlužo-
vání občanů, exekucí, majetkové problematiky, rozvodů, 
pracovněprávních vztahů aj.

Azylový dům sv. Vincence je určen dospělým mu-
žům, kteří ztratili domov. Pracovníci motivují klienty        
k léčbě závislostí, poskytují poradenské služby, pomáhají 
obnovit vztahy s rodinou, hledat zaměstnání a samostatné 
bydlení, minimalizují závislost na cizí pomoci.

Sociální poradna s azylovým bydlením poskytuje 
služby ženám a mužům, jež se nacházejí v obtížné životní 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí dočasné 
ubytování, sociální poradenství, pomoc při hledání za-
městnání, vzdělávací kurzy. 

Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá 
nalézt zaměstnání a poskytuje odbornou individuální 
podporu lidem se zdravotním postižením nebo lidem 
sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného 
pracovního života, ale jejich schopnosti omezeny.  

Humanitární a sbírková činnost provozuje sklad šat-

stva, ze kterého je poskytováno oblečení potřebným ob-
čanům, např. lidem postiženým povodní, lidem v nepří-
znivé sociální situaci, a to jak v místní, tak i republikové 
a zahraniční oblasti. Pracovníci každoročně organizují 
Tříkrálovou sbírku. Tříkrálové skupiny dobrovolníků 
navštěvují domácnosti, přinášejí jim radost a požehnání                     
od biskupů a arcibiskupů. Finanční částka získaná kole-
dováním je rozdělována potřebným lidem.

Nabízíme smysluplné trávení volného času

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP po-
skytuje bezplatné sociální služby, poradenství a pomoc v 
krizi. Vytváří zázemí pro vlastní seberealizaci a pozitivní 
formy trávení volného času dětem a mládeži ve věku 12-
20 let, trávící čas neorganizovaně na ulici.

Dobrovolnické centrum vyhledává lidi ochotné po-
máhat potřebným lidem bez nároku na fi nanční honorář. 
Činností, které dobrovolníci vykonávají, je nespočet: pří-
má práce s klienty, návštěvy seniorů, manuální výpomoc, 
pomoc při propagačních akcích, Tříkrálové sbírce atd.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují Oblastní 
charitu Uherské Hradiště fi nančním darem, dobrovolnic-
kou prací, dobrým slovem, myšlenkou nebo modlitbou.

S úctou Ing. Jiří Jakeš

Vážení přátelé. Máme tu zase pod-
zim ve kterém hodnotíme celý uply-
nulý zahrádkářský rok.

Předpokládaná úroda na našich 
zahrádkách se v tomto roce asi splnila 
většině zahrádkářů, poněvadž počasí 
již od jara a doposud tomu nasvědču-
je.Hlavně pokud se provedlo základní 
ošetření ovocných stromů a zeleni-
ny,vinné révy atd.

Rádi bychom v tuto dobu kolem 
10 září upozornili zahrádkáře na sku-
tečnost, že švestky,které jsou předčas-
ně spadené a na povrchu plodu de-
formované /mají propadliny/ a uvnitř 
vypadají jako červivé, tak takové 
švestky se do kvasu nedávají, jelikož 
nemají žádnou cukernatost a zbyteč-

Informace zahrádkářů pro občany
ně zvětšují množství kvasu bez klad-
ného výsledku. Zde se jedná o nemoc 
švestek zvanou Šárka.

Podobně je tomu u jablek, která 
jsou napadaná pod stromem, z důvo-
du červivosti a moniliózy způsobené 
nabodnutým hmyzem. Takové ovoce 
se nedává na kompost, ale vykope se 
jáma do které se nahází, zasype váp-
nem a pak zeminou.

Dalším takovým neduhem byli 
hryzci, kteří se při letošním přízni-
vém počasí přemnožili a způsobují 
nemalé škody na mladých i starších 
vysazených stromcích , kde jím v 
podzemí užírají kořeny a stromky pak 
následně hynou. Často tyto stromky 
pouhým povytažením vytáhneme 
bez kořenů ze země. Obrana proti 

nim jsou kočky domácí a před výsad-
bou v místě výskytu těchto hlodavců, 
kořeny stromů obalené králikářským 
pletivem.

Ještě v letošním roce budou mno-
zí občané sadit na podzim nově za-
koupené  ovocné stromky, bobulovi-
ny,případně odkopky švestek /pozor 
na stromky  napadené Šárkou jichž 
je většina z odkopku/. Zde bychom 
rádi upozornili na skutečnost, že by 
měl každý před zakoupením ovoc-
ného stromku  mít jisté informace                  
o zakoupeném zboží.

U jabloní je třeba znát na jaké pod-
noži jabloň kupuji a taky jakou odrů-
du na této podnoži kupuji a co od ní 
očekávám. Důležité je znát, že dnes 
se prodává i spousta odrůd odolných 
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vůči nemocem.
Něco málo vám chceme sdělit 

i o vzrůstnosti podnoží:

Podnož označená – M l,M11 nebo 
A2 je vždy podnož velmi vzrůstná 
– něco jako planka

- M4 – je považována za podnož 
středně vzrůstnou

- M 9,M26 za pomale rostoucí

Podle těchto rozhodujících uka-
zatelů podnoží, vám budou jabloně 
růst, plodit i stárnout.

Pravidlo říká: Čím pomale rostou-
cí podnož, tím více jabloní na řádku,-
tím skořejší úroda, ale taky menší 
životnost.U rychleji rostoucích pod-
noží to platí obráceně.

Při sázení nových ovocných strom-
ků je třeba dodržovat tyto zásady:

Jáma by měla být v každém pří-
padě vykopaná do hloubky 60 cm a 
v průměru 80 cm. První vrstva zemi-
ny do hloubky 30 cm se dá na jednu 
stranu ,kde z této zeminy vyklepou 
drny.Další  spodní  vrstvu o 30 cm je 
nejlépe nahradit zeminou kvalitnější, 
nejlépe z kompostu nebo dobré jsou 
i sesbírané krtince .Při výsadbě pro-
mícháme kompost se zeminou a při-

dáme cererit  a hlavně při sázení prů-
běžně zaléváme  v objemu 20-30 litrů  
na jeden stromek. Zde je nutno dát 
pozor na utopení stromku, ne vodou, 
ale nízkým zasazením do půdy. Stro-
mek musí být znovu v půdě posazen 
ve stejné výši jak byl ve školce.

Není zde rozhodující jestli sázíme 
zákrsek nebo vysokokmen, vždy musí 
být jáma 60 na 80 cm.Jámu nekopeme 
kónicky, ale vždy musí být dodrženo 
60 na 80cm na povrchu jámy, tak i na 
dně jámy.

Náš Český zahrádkářský svaz Mis-
třice projednává s Obecním úřadem v 
Mistřicích vyvěšování Signalizačních 
zpráv na vývěskách /skříňkách/ před 
OÚ, kde by si občané Mistřic mohli 
přečíst různé zprávy kdykoliv, v kte-
rýkoliv den a v kteroukoliv dobu,ne 
jenom,když jsou otevřeny prostory 
OÚ. Kromě toho budou tyto Signa-
lizační zprávy doručovány na dosud 
určená místa v obci Mistřice a v Javo-
rovci.Dále budou zprávy dostupné už 
i na internetu.Rádi bychom při spolu-
práci s Obecním úřadem zavedli čte-
ní těchto zpráv pro obyvatele našich 
obcí i v rozhlase.

Do zimy hodláme na vlastní ná-
klady zřídit novou informační skříň-
ku i v zahrádkářské kolonii Súhrady, 
která by sloužila nejenom pro místní 

zahrádkáře, ale i kolem jdoucí mys-
livce , rybáře a ostatní zájemce, kteří 
si hodlají informace přečíst.

Ke dnešnímu dni stále jednáme s 
Pozemkovým fondem ve Zlíně o vy-
řešení majetkových vztahů k těmto 
pozemkům, v zahrádkářské osadě, ve 
prospěch občanů Mistřic – dnešních 
uživatelů. K této problematice pro-
běhlo již několik písemných i ústních 
jednání, ve kterých požadujeme jed-
no:

Aby mohl každý uživatel této za-
hrádky tuto odkoupit od zmíněného 
Pozemkového úřadu a ne jenom pou-
ze pronajat.

Závěrem bychom rádi vážení 
přátelé uvedli tu skutečnost, že i náš 
spolek tak jako mnoho jiných spolků 
v průměru stárne a z toho důvodu 
bychom rádi uvítali v našem spolku 
mladé tváře s tvůrčí iniciativou,s lás-
kou k přírodě a k hodnotám vytvoře-
ným vlastní prací na čerstvém vzduch 
a sluníčku. My můžeme na oplátku 
nabídnout zkušenosti ,dobrou radu,-
dobrý kolektiv a pomocnou ruku.

Český zahrádkářský svaz Mistřice.                                     
Knap Vratislav,Mikel Fr.

Pozvánka

Slovácké hody s právem

Ve dnech 17. a 18. října 2009 se uskuteční tradiční Slovácké hody s právem.
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Změny zapsané do kroniky
Dny se zkracují, odpolední sluníčko ještě 

příjemně hřeje, dává barvu a chuť zrajícímu 
ovoci.V Bílovicích se chystá pouť a to je ne-
klamné znamení, že musíme znovu do školky a 
do školy. Po dlouhých letech dorostly do před-
školního věku děti populačně silných ročníků

2003 – 2006. Výsledkem toho je, že v letoš-
ním školním roce je kapacita mateřské školy, 
tj. 

50 dětí, do posledního místa naplněna. Mu-
selo proto dojít k posílení kolektivu pedagogic-
kých pracovníků. Ve výběrovém řízení nazna-
čila přednosti, které by přinesly oživení a nové 
nápady v práci s dětmi, Mgr. Andrea Pavlíková. 
Ta již v minulých letech u nás absolvovala 

s výbornými výsledky pedagogickou praxi. 
Není jí proto cizí struktura výchovně vzdělá-
vacího programu, podle něhož s dětmi pracu-
jeme. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány 
neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se 
prolínají všechny vzdělávací oblasti. Snažíme 
se zajistit rovnováhu činností řízených, spon-
tánních i relaxačních. Součástí vzdělávání jsou 
akce školní i mimoškolní, které cíleně dopl-
ňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s 
dětmi. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dí-
těte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi 
a organizacemi. Fotodokumentace uvedená na 
odkaze webových stránek obce Mistřice, kte-
rý dle našich požadavků přehledně aktualizuje 
pan Pavel Mikoška, je toho důkazem.

31 let, to už je pěkný kus cesty životem . A 
když ho člověk prožije na jednom pracovním 
místě, aniž by měnil, to už se sluší smeknout 
a poděkovat. Přesně tolik roků se s kolektivem 
mateřské školy a s dětmi dvou generací setká-
vala paní Jitka Šáchová. Spolehlivost, přesnost 
a pořádek ve vedení školní jídelny, to jsou 
vlastnosti, které jí nechyběly.Děkuji Vám, paní 
Šáchová, za kvalitní práci a přeji, ať si užijete 
činností, na které jste dosud neměla tolik času, 
v plném zdraví a pohodě. Paní Martině Kno-
tové, nastupující do uvolněné pracovní pozice 
vedoucí školní jídelny, a již zmiňované nové 
paní učitelce, přeji hodně úspěchů a porozu-
mění s kolektivem, což považuji vzhledem k 
času, který člověk prožije v zaměstnání,

 za velmi důležité.     
 

Marcela Fusková 
ředitelka MŠ Mistřice
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Bez práce nejsou koláče...
Alespoň tak to říkávali naši před-

kové.A tak s obavou, „zda nějaké ko-
láče 

budou,“  jsem na konci měsíce 
dubna zpracovala projekt, který jsem 
nazvala  trochu vznešeně 

„Hudební tvořivost – most poro-
zumění mezi lidmi .“Projekt, jehož 
cílem je podpořit znalost hudební 
nauky  a využití jednoduchých hu-
debních nástrojů k doprovodné hře a 
realizaci jednoduchých i složitějších 
melodií a jejich následná prezentace 
při kulturním dění našeho regionu ,  
jsem odevzdala k posouzení nadaci 
Děti,kultura, sport, kde se rozděloval 
grant na podporu školství a zájmové 
činnosti. A o tu nám právě jde. Ne 
všichni rodiče si mohou dovolit při-
hlásit dítě do uměleckých škol a tak 
již 14.rok nabízíme dětem možnost 
téměř zadarmo se učit hře na zobcové 
fl étny. Tu zamýšlíme doplnit a oboha-
tit o hru na nové nástroje.Hudebně 
fundovaný a vzdělaný sbor pedagogů, 
ochotný a schopný něco nového učit 
a předávat své znalosti druhým, těsné 
sepětí života všech generací na vesni-
ci, tradice , které se zde stále zacho-
vávají – to vše zaručuje dlouhodobý 
dopad projektu, který podporuje exis-
tenci našich snah o hudební vzdělání, 
tvoření a možnost jeho uplatnění.Má 
práce nevyšla naprázdno. Projekt byl 
přijat a  koláč, v podobě symbolické-

ho šeku jsme obdrželi na slavnostním 
vyhodnocení na konci května v Kul-
turním domě v Uh.Hradišti.

I když částka není v tom rozsahu, 
jak jsme požadovali , přesto napomů-
že pořízení další nové akustické kyta-
ry, drobných doprovodných nástrojů, 
notových pultů a notového materiálu.
Již dnes máme hlavu plnou nápadů, 
kde všude pak naše dovednosti před-
vedeme. První takovou velkou akcí, 
při které bychom se chtěli prezento-
vat, je rozžíhání vánočního stromu 

zde u nás – v Mistřicích.Snad se nám 
podaří náš záměr trochu jiných vá-
nočních  oslav v podobě pastýřských 
her provedených u živého betlému.. 
Her, na kterých se budou podílet děti 
i dospělí.A v nich, jak říkají docho-
vané materiály z dob minulých, při-
jdou malí pastýři, obdarovat Ježíška 
tím, co umí a co znají.Věřím, že svou 
hudbou a  zpěvem potěší všechny – a 
nejen při této příležitosti.

     
ředitel školy Mgr.Zdena Hoferková

Úspěchy našich dětí
Jedním z úkolů nového školské-

ho vzdělávacího programu naší ško-
ly, který má pracovní název „Dělání, 
smutky zahání“, je také péče o rozvoj 
talentovaných dětí.Cesta ,kterou jsme 
se vydali, totiž cesta činnostního uče-
ní a tvoření, jakož i bohatá mimo-
školní činnost tak otevírá široké pole 
působnosti pro každého žáka ukázat, 
co umí. A tak s koncem uplynulého 
roku jsme sklidili žeň v podobě mi-
mořádných úspěchů našich žáků. Jan 
Fornůsek – žák V.ročníku ,jehož tříd-

ní učitelkou byla Mgr.Pavla Chocho-
latá,úspěšně prošel všemi zkouškami 
a začal od 1.září studovat na osmile-
tém gymnáziu v Uh.Hradišti . Jiří Po-
lášek, žák II.ročníku , pod vedením 
pany Hany Čabalové výtvarně tvořil 
na téma Vesmír a při příležitosti Me-
zinárodního fi lmového festivalu dět-
ského fi lmu ve Zlíně byla jeho práce  
vyhodnocena v Mezinárodní soutěži 
zrakově postižených dětí jako jedna z 
nejlepších.Na slavnostní vernisáži ve 
Zlíně ho pak ocenil Jan Čenský – zná-

mý český herec. Již v průběhu první 
poloviny roku kreslili děti školní dru-
žiny do soutěže Ministerstva vnitra a 
mezi stovkami prací žáků škol  z celé 
republiky byly právě jejich práce oce-
něny v podobě sportovních potřeb. I 
na poli sportovním jsme sklízeli úspě-
chy. V atletickém čtyřboji ASPV  na-
šeho okresu druhá a třetí místa druž-
stev, postup tří dětí do krajského kola 
a také jejich další start v kole vrchol-
ném – v Houšťce, kde se uskutečnily 
přebory ČR.Nikolaj Romanchenkov 
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, žák II.třídy, se umístil v první de-
sítce v jednotlivcích a přispěl velkou 
měrou k vítězství družstva mladších 
žáků kraje Zlín. Mezi naše závodníky 
však patří již trochu „odrostlejší ško-
lačky“. Paní Ina Ivanová a paní Pinka-
vová si zdárně vedly v krajském kole v 
kategorii dospělých a obě postoupily 
do celostátního kola. Toho se nako-
nec zúčastnila jen Ina Ivanová, která 
obsadila 4.místo v ČR a klobouk dolů 
před jejími výkony.

Zásluhu na úspěších dětí mají 
učitelky Základní školy, které  dětem 
věnují mnoho svého volného času a 
svých sil.Nejinak tomu bude i v letoš-
ním roce.  

Již dnes děti přemýšlejí, do jaké 
mimoškolní aktivity se zapojí.Nabíd-
ka je široká.

Hra na fl étny ve skupině začáteč-
níků či pokročilých, kroužky sportov-
ních her pro dívky a chlapce, kroužek 
taneční  s hlavním cílem prezentovat 
se na 

již tradičním plese rodičů,krouž-
ky práce na PC. A akcí, kde  děti bu-
dou mocí ukázat , co dovedou , bude 
v letošním roce hromada.Počínaje 
Okresním olympijským sportovním 
dnem pro zdraví již 19.září  a školou 
v přírodě před hlavními prázdninami 

příští rok konče.To však  bude za námi 
zase téměř další školní rok , věřme, že 
rok šťastný a stejně tak úspěšný. Již 
nyní Vás na naše akce zvou všechny 

děti a pracovníci Základní školy Mi-
střice.

ředitel školy 
Mgr.Zdena Hoferková

Ač se tomu zdráháme uvěřit , 
tak „Občanské sdružení rodičů Mis-
třic“ oslavilo první rok své existence.
Tak jako předešlá léta pod hlavičkou 
SRPŠ, tak ani v uplynulém roce již 
jako „Občanské sdružení rodičů Mi-
střic“ jsme  rozhodně  nezaháleli. V 
zimě se děti, ale i rodiče pobavili na 
„Veselém sáňkování“, „Diskotéce na 
ledě“, a také na  „I. Mistřickém idi-
tarotu“. Tyto akce se konaly u rybní-
ků v Javorovci. Pro děti a rodiče byla 
připravena spousta soutěží, ale také 
občerstvení, které všem přišlo po na-
máhavých výkonech účastníků vhod. 
Jako azyl nám posloužila rybářská 
chata, za jejíž poskytnutí bychom 
chtěli rybářům dodatečně moc po-
děkovat.V únoru se konal již tradiční 

Ač se tomu zdráháme věřit...

„Rodičovský ples“, na kterém jsme se, 
také už tradičně, dobře pobavili. A 
než se přiblížily prázdniny, vyrazili 

jsme dne 6. června na výlet na kolech 
ke sv. Rochu. Cíl výletu jsme vybrali 
s ohledem na naše nejmenší cyklisty. 
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Odměnou byl všem táborák, u které-
ho jsme opékali špekáčky a zazpívali 
si. Dne 27.6. proběhl již II . ročník 
„Dne Lacotů“, kde se všichni členové 
sdružení a hlavně děti, zdokonalují 
v indiánských dovednostech. Letoš-
ní ročník byl také zpestřen jízdou na 
koni. Duchovním otcem této akce je 
Martin Modlík, kterému tímto děku-
jeme za skvělou organizaci obou roč-
níků. Doufáme, že další rok činnosti 
našeho sdružení bude alespoň tak 
úspěšný jako ten uplynulý. Také v na-
šich řadách rádi uvítáme nové členy 
ochotné spolupracovat na přípravách 
dalších akcí.

     Javorovské rybníky jsou sice krásné, ale i na nich se podepsal zub času. Voda za ta léta narušila stěny rybníka č.  2 
natolik, že hrozilo protržení hráze směrem k potoku.  Proto jsme se, my rybáři,  již na podzim loňského roku rozhodli  
slovit a vypustit tento rybník a zorganizovat a především uskutečnit opravné práce.

     Výlov rybníků doporučila již dříve agentura pro životní prostředí a my jsme tato doporučení zrealizovali.  Sa-
motné opravy hrází ale proběhly až koncem jara tohoto roku, neboť nám počasí nepřálo.  A neměli jsme vlastně ani 
dostatek materiálu na plánované práce. Podařilo se nám od Obecního úřadu získat lomový kámen, kterým jsme hráze 
rybníka zpevnili. Jednalo se o práci vskutku mravenčí, fyzicky i časově velmi náročnou, protože zde nebylo možné 
použít těžkou techniku. Samotná práce obnášela 15 hodin při počtu osmnácti členů místního rybářského spolku – což 
je neuvěřitelných 270 hodin čistého času!

     Podemletou hráz  přímo u stavidla jsme začátkem jara řešili i u rybníka č. 1. Tento problém však nebyl tak roz-
sáhlý jako u rybníka č. 2, proto stačilo na opravu jedno úterní  odpoledne při počtu pěti lidí.

     Ono rybaření je hezký koníček, ale není to jen nečinné vysedávání u vody, jak si mnozí naši spoluobčané myslí.  
Je to vskutku také moře práce.  A my rybáři víme, že pokud se nám na háček chytí nějaký ten kapřík, tak je to přede-
vším za odměnu!

                                                                                         Petrův zdar
                                                                                        

 Za místní spolek rekreačního rybaření
                                                                                         Hana Flípková

OPRAVA HRÁZÍ RYBNÍKŮ
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Fotbalové oddíly TJ Sokol Mistřice pro soutěžní ročník 2009/2010

Přípravka  - OS P A - okresní soutěž přípravek , sk. A

Žáci            - OS Ž A - okresní soutěž žáků , sk. A

Muži          - ZT A     - základní třída , sk. A 

Dorost       - nepřihlášen do soutěže pro malý počet hráčů ...

Podzimní část fotbalových soutěží ročníku 2009/2010

MUŽI  9.8.2009   16:30    Mistřice - Slov.-Vážany  1 : 2
MUŽI  15.8.2009 16:30    Traplice B - Mistřice  1 : 3
MUŽI  23.8.2009 16:30    Mistřice - Tupesy B   3 : 1
PŘÍPRAVKA 26.8.2009 16:30    Staré Město - Mistřice   7 : 1 
MUŽI  29.8.2009 16:30    Kněžpole B - Mistřice   3 : 1
ŽÁCI  30.8.2009 10:00    Březolupy - Mistřice 13 : 0
ŽÁCI  4.9.2009   17:00    Nedachlebice - Mistřice   5 : 0
PŘÍPRAVKA 5.9.2009   14:00    Mistřice - Březolupy   4 : 2
ŽÁCI  6.9.2009   10:00    Mistřice - Topolná   1 : 13
MUŽI  6.9.2009   16:30    Mistřice - Topolná   1 : 2
ŽÁCI  12.9.2009 14:00    Kněžpole - Mistřice 16 : 0
PŘÍPRAVKA 13.9.2009 10:00    Ořechov - Mistřice   9 : 4
MUŽI  13.9.2009 16:00    Medlovice - Mistřice   2 : 2
PŘÍPRAVKA 19.9.2009 14:00    Jarošov  - Mistřice   6 : 2
ŽÁCI  20.9.2009 10:00    Mistřice - Bílovice   0 : 14
MUŽI  20.9.2009 16:00    Mistřice - volno 

PŘÍPRAVKA 26.9.2009 13:00  SOBOTA Mistřice - Babice 
MUŽI  26.9.2009 15:30  SOBOTA Mistřice - Tučapy 
ŽÁCI  27.9.2009 10:00  NEDĚLE Mistřice - Nedachlebice 

ŽÁCI  28.9.2009 13:00  PONDĚLÍ Polešovice - Mistřice 
MUŽI  28.9.2009 15:30  PONDĚLÍ Podolí - Mistřice 

ŽÁCI  2.10.2009 16:30  PÁTEK  Mistřice - Kostelany  
PŘÍPRAVKA 3.10.2009 13:00  SOBOTA Mistřice - Ořechov 
MUŽI  3.10.2009 15:30  SOBOTA Jarošov B - Mistřice 
ŽÁCI  4.10.2009 13:30  NEDĚLE Kostelany - Mistřice 

PŘÍPRAVKA 10.10.2009 12:30 SOBOTA Mistřice - Jarošov 
ŽÁCI  11.10.2009 10:00 NEDĚLE Mistřice - Polešovice 
MUŽI  11.10.2009 15:00 NEDĚLE Mistřice - Jalubí B 

TJ Sokol Mistřice - www.tjsmistrice.cz
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PŘÍPRAVKA 17.10.2009 14:00 SOBOTA  Babice  - Mistřice 
ŽÁCI  18.10.2009 10:0  NEDĚLE  Mistřice - Březolupy
MUŽI  18.10.2009 10:15 NEDĚLE  Kunovice - Mistřice 

PŘÍPRAVKA 24.10.2009 11:30 SOBOTA  Mistřice -           Staré Město

ŽÁCI  25.10.2009 9:30  NEDĚLE  Topolná - Mistři
MUŽI  25.10.2009 14:00 NEDĚLE  Mistřice - Stříbrnice

ŽÁCI  28.10.2009 9:30  STŘEDA  Bílovice  - Mistřice
PŘÍPRAVKA 28.10.2009 14:00 STŘEDA  Březolupy - Mistřice 

MUŽI  28.10.2009 14:00 STŘEDA  Mistřice - Jankovice

ŽÁCI  1.11.2009 9:30  NEDĚLE  Mistřice - Kněžpole
MUŽI  1.11.2009 10:15  NEDĚLE  Částkov  - Mistřice

MUŽI  8.11.2009 13:30  NEDĚLE  Slov.-Vážany - Mistřice

Více informací  o činnosti oddílu, časy tréninků, zprávy a fotografi e z jednotlivých utkání najdete na webových 
stránkách :   www.tjsmistrice.cz
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