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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás v tomto předvánoč-

ním čase co nejsrdečněji pozdravil 
prostřednictvím Mistřických novin. 
Tímto bych se chtěl poohlédnout 
za prací celého uplynulého roku a v 
kostce připomenout to, co se v naší 
obci událo a vybudovalo. 

Začátkem letošního roku jsme 
dle projektu „Sdružená kanalizační 
přípojka“ u p. Šuranského dokončili 
část komunikace „Větřák“ v částce 
474 618 Kč. 

Z operačního fondu životního 
prostředí nám bylo schváleno něko-
lik projektů. 

Jednalo se o projekty:
- Kompostéry pro občany obce Mi-

střice v hodnotě 644 547 Kč, 
přičemž spoluúčast obce byla 
64 454 Kč. 

- Kompostárna Mistřice  -  byl po-
řízen traktor ZETOR s čelním 
nakladačem v celkové hodnotě 1 
203 950 Kč, spoluúčast obce byla 
410 000 Kč. 

- Snížení imisní zátěže z dopra-
vy v obci Mistřice -  byl zakou-
pen zametací vůz v hodnotě 
3 275 700 Kč, spoluúčast obce 
byla 623 160 Kč.

- Zavedení separace a svozu biood-
padů v obci Mistřice  - dodávka  
hákového nosiče kontejnerů za 
traktor a 3 ks kontejnerů pro bio-
logický odpad v hodnotě 665 500 
Kč, spoluúčast obce 66 066 Kč.     
Podařilo se nám též získat dota-

ci na sběrný dvůr, který bude vybu-
dován v areálu AGRI-M, spol. s r. 
o. Proto chci poděkovat zástupcům 
společnosti AGRI - M, spol. s r. o. 
za vstřícné jednání při vykoupení 
pozemků, které bylo nezbytným kro-
kem pro vybudování sběrného dvo-
ra. Dokončení sběrného dvora bude 
v průběhu roku 2014.

Ze Zlínského kraje byla obdrže-
na dotace na obnovu venkova, kte-
rá byla určena na opravu sociálního 
zařízení v MŠ. Finanční náklady na 

tuto akci činily 404 478 Kč. Dotace 
ze Zlínského kraje pokryla náklady 
ve výši 161 386 Kč. Tímto bych chtěl 
poděkovat Zlínskému kraji za tuto fi -
nanční podporu.

Dále byla obci Mistřice přiděle-
na dotace na „Mistřický chodníček“ 
(„Druhá strana“) ve výši 196 000 Kč 
z MAS Dolní Poolšaví. Hodnota ce-
lého díla včetně dotace je 593 632 Kč.

V roce 2013 byla svépomocí do-
končena také komunikace v lokalitě 
„Točna - Blaha - Urbánek“ tzv „ Ulič-
ka“, přičemž zámková dlažba pro 
tuto komunikaci byla získána pouze 
za cenu odvozu.  

Tímto bych chtěl poděkovat na-
šim zájmovým organizacím, a to 
rybářům, myslivcům, pracovníkům 
OÚ a dalším brigádníkům, kteří se 
podíleli na rozebrání dlažby ve Zlíně. 
Oproti rozpočtu projektanta jsme 
ušetřili náklady na vybudování této 
komunikace ve výši cca 800 000 Kč. 

V návaznosti na tuto komunikaci 
byla zrekonstruována nevyhovují-
cí spojovací ulička, která propojuje 
lokalitu „Žlébek“ se středem obce v 
hodnotě 198 804 Kč.    

V tomto roce byly rovněž pro-
vedeny nezbytné opravy a údržba 
obecních budov. Dále byla provede-
na v prázdninových měsících oprava 
sociálního zařízení v ZŠ a také cel-
ková oprava osvětlení v jednotlivých 
třídách ZŠ. 

Z důvodu netěsnosti tělesa ply-
nového kotle, byla na OÚ  provedena 
před zahájením topné sezóny výmě-
na tohoto kotle za kondenzační ko-
tel VAILANT o nižším výkonu, ale s 
vyšší účinností. Náklady na tuto vý-
měnu dosáhly částky 65 000 Kč. 

V důsledku pořízení obecní tech-
niky (traktor, zametací vůz, radlice 
na sníh, sypač drti atd.) byla vybu-
dována garáž na „Domě služeb“. Vy-
budování garáže si vyžádalo náklady 
ve výši 50 000 Kč.

Na kapli Nejsvětější Trojice v 
Mistřicích došlo k výměně systému 

zvonění a také k výměně hodin ve 
věži. Celkově vynaložené prostředky 
byly ve výši 160 000 Kč, z toho částka 
70 000 Kč (výměna systému zvoně-
ní) byla hrazena ze sbírek věřících 
při mši svaté a darů občanů. 

Byla rovněž vybudována opěrná 
zeď naproti pohostinství „U Knotů“ 
v částce cca 50 000 Kč.

Z projektu Regionu Za Moravú 
se začaly budovat dvě multifunkční 
hřiště a jedno dětské hřiště. Výstav-
ba započala hřištěm v Javorovci, ale 
při samotné realizace a zhodnocení 
terénu se musí vybudovat opěrná 
zeď, která byla původně z projektu 
vyjmuta. Dokončení všech hřišť je 
plánováno do konce prvního polole-
tí roku 2014.

Všichni jsme očekávali, kdy za-
počne stavba retenčního objektu 
- Olšovec, který měla vybudovat 
společnost Lesy ČR, s. p. Avšak při 
posledním jednání s touto společ-
ností bylo oznámeno obecnímu 
úřadu, že již nechtějí vybudovat pře-
hradu a od dohody odstupují. Zastu-
pitelstvo obce na svém posledním 
zasedání rozhodlo přebrat od Lesů 
ČR, s. p. veškerou dokumentaci a 
pokusit se získat samostatně dotaci 
na tento projekt.

Nastává zimní období a pro OÚ 
to představuje nezbytné práce spo-
jené se zimní údržbou chodníků a 
komunikací. Přijali jsme dva pra-
covníky mimo jiné i na uhrnování 
chodníků, kteří byli v evidenci Úřa-
du práce, a jejichž mzda je hrazena z 
prostředků ÚP. Odhrnování si bude 
obec provádět sama ve spolupráci s 
AGRI-M, spol. s r. o, která nám za-
jistí posypový materiál. Chci přede-
jít komplikacím při úklidu sněhu na 
místních komunikacích, a proto tou-
to cestou žádám všechny spoluob-
čany, aby neparkovali svá vozidla na 
komunikacích a umožnili tak volný 
průjezd technice.

Závěrem chci poděkovat všem 
spoluobčanům, zastupitelům, pra-
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covníkům OÚ a zájmovým sdruže-
ním za přípravu a realizaci kultur-
ních a společenských aktivit obce 
pro naše spoluobčany. 

Vážení spoluobčané, jménem 

svým a jménem zastupitelstva obce 
a zaměstnanců OÚ vám přejeme 
klidné a láskyplné prožití svátků vá-
nočních, rodinnou pohodu a šťastné 
chvíle v kruhu svých blízkých. Do 

nadcházejícího roku 2014 vám přeje-
me pevné zdraví a mnoho osobních i 
pracovních úspěchů. 

S pozdravem
Vladimír Sedláček

Oprava chodníku

Schodiště před Herečkovým - před         po

Oprava sociálního zařízení v MŠ - před        po
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Multifunkční hřiště Javorovec

Multifunkční hřiště Mistřice

Děstké hřiště

Garáž pro obecní techniku
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Komunikace Větřák

Vybavení kompostárny – ZETOR PROXIMA POWER 110

Komunikace Točna - Urbánek

Kompostéry pro občany Mistřic a Javorovce

Zametací vůz

Komunikace Větřák
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Vážení spoluobčané, rok 2013 se blíží ke svému kon-
ci, a proto Vás chci seznámit s projektovou přípravou a 
realizací akcí plánovaných na rok 2014.

• Mistřice – průjezdní úsek IV. etapa (tj. od domu p.
Kocába po křižovatku „Přední mostek“). Po důklad-
ném místním šetření a jednání s občany, kterých se 
stavba bude dotýkat, byla do fi nální podoby vypraco-
vána dokumentace pro územní rozhodnutí. 

 Na tento projekt bude v měsíci dubnu roku 2014 
navázáno jednání s ŘSZK o rozsahu fi nancování i 
předpokládaném termínu realizace (předpokládáme 
v roce 2015 nebo 2016), rovněž bude zpracována do-
kumentace pro stavební povolení.

• Rekonstrukce komunikace „Druhá strana“. Z důvo-
du vlivu počasí a možného fi nancování z prostředků 
Zlínského kraje v roce 2014 sklouzla naplánovaná 
rekonstrukce komunikace do roku 2014. Aktualizo-
vaný termín dokončení je plánován do konce měsíce 
dubna 2014.

• Multifunkční hřiště (v Javorovci a Mistřicích) a dět-
ské hřiště v Mistřicích bude předáno obci Mistřice 
do konce června 2014. Celková cena projektu je 4 mil 
Kč, spoluúčast obce činí 1mil. Kč. Obec vybuduje z 
vlastních prostředků v hodnotě cca 0,5 mil. Kč osvět-
lení hřiště v Mistřicích, opěrnou zeď na multifunkč-
ním hřišti v Javorovci a rovněž proběhne rekonstruk-
ce přilehlého zahradního domku v Javorovci. Tento 
domek bude sloužit k technickému zabezpečení mul-
tifunkčního hřiště.

• V případě přidělení dotace bude přistoupeno k rea-
lizaci projektu „Zateplení objektu Obecního úřadu“. 
Realizací tohoto projektu by se měli snížit náklady 
na topení cca o 30% a bude dosaženo zlepšení vnější 
vizuální podoby objektu.

•  V případě zajištění fi nančních prostředků bychom 
chtěli vybudovat odpovídající zázemí pro naše dob-
rovolné hasiče úpravou stávající zbrojnice a vybudo-
váním dvou nových garáží. V současné době je vy-
pracována projektová dokumentace včetně platného 
stavebního povolení. Náklady dle projektu činí cca 2 
mil Kč.

Výhled na rok 2014
• V  průběhu roku bude podána žádost SFŽP týkající 

se retenčního objektu v lokalitě „Sůhrady“. Původní 
investor LČR odstoupil od úmyslu výstavby a pře-
dal nám dokumentaci, stavební povolení a ostatní 
práva, tak aby obec Mistřice mohla tuto žádost po-
dat a současně by se stala vlastníkem vybudované-
ho díla.

• Výstavba sběrného dvoru v lokalitě AGRI-M s.r.o. 
včetně dodávky potřebného technologického zaříze-
ní (kontejnery, štěpkovač, kamerový systém, provozní 
budova, sběrna nebezpečného odpadu atd.) bude pro-
vedena do konce měsíce května 2014.

 Předběžná částka celkové investice je cca 4 mil. Kč, 
spoluúčast obce je 0,5mil. Kč. 

• Stále sledujeme výzvy SFŽP a Ministerstva zeměděl-
ství týkající se možnosti fi nancování kanalizace v Ja-
vorovci (realizace celé osady) i v Mistřicích (lokalita 
Větřák, Za humny). Vybudování kanalizace v dané 
lokalitě je základní podmínkou pro výstavbu místní 
komunikace na takové úrovni, jaká byla realizována v 
lokalitě „Větřák“.

• Na žádost občanů Javorovce, kteří nám doručili petici, 
chceme opětovně vybudovat veřejné osvětlení v části 
„Obora“ a demontovat staré sloupy společnosti O2.

• Rovněž podáváme žádost na MMR týkající se vybu-
dování dětských hřišť v lokalitě Javorovec – zahrada a 
doplnění dětského hřiště v Mistřicích.

• Ve fázi plánování je revitalizace veřejných prostor – 
nákup laviček, výsadba nové zeleně, ale také rekon-
strukce kulturních památek v našem katastru, např. 
obnova pomníku padlých v Mistřicích a Javorovci.

• V základní škole plánujeme rekonstrukci sociálního 
zařízení v jednom podlaží a rovněž pořízení nového 
zábradlí před školou.

Obec Mistřice se i nadále bude snažit podporovat 
místní organizace, tradice a akce pořádané na území naší 
obce, a to jak formou fi nančních příspěvků, tak i formou 
bezplatného pronájmu prostor a pomůcek. 

Závěrem bych chtěl popřát všem občanům obce Mistřice příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2014 hodně 
štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Vlastimil Jánoš, místostarosta
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Mateřská škola

Vážení čtenáři mistřických novin, 
zdravím Vás všechny, kteří berete do 
rukou toto adventní vydání. Jak je 
již zvykem, články v něm obsažené 
mají především hodnotící charak-
ter. Myslím si, že je to tak správně. 
V podstatě je to běžné, plánovat 
a hodnotit. Děláme to při každo-
denních činnostech, mnohdy si to 
neuvědomujeme, s výsledkem pří-
jemným či nepříjemným se dělíme 
s rodinou, spolupracovníky, známý-
mi. I v naší školičce jsme hodnotili 
loňský školní rok a plánování toho 
nadcházejícího 2013/2014 zača-
lo již zahájením letních prázdnin. 
Především musím s potěšením po-
tvrdit již mnoha médii avizovanou 
informaci o populační křivce. Její 
stoupající tendence a vlastně do-
sažení nejvyššího bodu se dotklo v 
letošním roce mateřských škol. V 

Život v mateřské škole…..
některých obcích, díky rušení, pří-
padně redukci kapacity mateřské 
školy, se nyní opravdu dostávají do 
nezáviděníhodné situace. V Mist-
řicích k tomu nikdy nedošlo, proto 
jsme mohli vyhovět všem rodičům, 
kteří podali žádost o přijetí dítěte 
do mateřské školy. V současné době 
máme naplněnou maximální kapa-
citu, to je 50 dětí. Že je v Mistřicích 
předškolnímu vzdělávání věnována 
po léta velká pozornost, svědčí péče, 
údržba a vylepšení prostorů mateř-
ské školy. Prostě je zájem obce, aby 
se děti připravovaly pro další život v 
prostorách, které budou vyhovovat 
nejen hygienickým předpisům, ale 
budou se díky modernizaci svým 
vzhledem a svojí funkčností přibli-
žovat školkám, které se staví dnes, 
byť jen velmi ojediněle.

Letos proběhla rekonstrukce so-
ciálního zařízení v II. nadpodlaží bu-
dovy jak pro děti, tak i pro zaměst-
nance mateřské školy. Kombinace 
barev oranžové, zelené a žluté, ve kte-
ré je laděna i třída s hernou, byla za-
chována i při rekonstrukci sociální-
ho zařízení. Při výběru obkladů jsme 
byli odvážnější co do sytosti odstínů. 
Díky vhodnému poměru těchto ba-
rev a moderní podlaze působí celý 

prostor útulným a veselým dojmem. 
Svůj výtvarný cit a smysl pro moder-
no prokázali Ing. Michal Ondroušek, 
který vyhotovil projektovou doku-
mentaci, a následně stavební fi rma 
pana Petra Tománka  při vlastní rea-
lizaci. Tato probíhala od 8. 7. 2013 do 
9. 8. 2013. Po krátkém čase bylo dílo 
předáno ve vysoké kvalitě do užívá-
ní. Využívám prostoru v mistřických 
novinách a ještě jednou jim děkuji za 
odvedenou práci, stejně jako vedení 
obce, které podpořilo zrealizování 
kompletní rekonstrukce. Všem za-
městnancům mateřské školy děkuji 
za pečlivý úklid, estetické vylepšení 
a přípravu všech prostorů pro nový 
školní rok. 

Pro oživení: I. etapa rekonstrukce 
sociálního zařízení pro děti i zaměst-
nance v I. nadpodlaží budovy byla 
realizována v roce 2006. 

   Připravili jsme vánoční besíd-
ku, koledování k vánočnímu stro-
mu na návsi, napekli jsme s dětmi 
a  maminkami perníčky a budeme si 
užívat předvánoční atmosféru nejen 
v mateřské škole … Hezké Vánoce 
Vám všem a hodně zdraví do nového 
roku.

 Marcela Fusková, 
ředitelka mateřské školy
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Skřítek Podzimníček
Už to vypadalo, že skřítek Podzimníček  přijde letos mezi děti do školky, protože v naplánovaných termí-

nech k podzimnímu výšlapu bylo „ počasí na draka“. Setkali jsme se všichni (děti, rodiče i skřítek) napůl cesty 
mezi naší školičkou a lesním královstvím Podzimníčka. A protože kluci a holky cestou označenou fáborky 
splnili všechny úkoly, mohli hledat i zasloužený poklad. Hodnému a pilnému skřítkovi jsme slíbili, že neza-
pomeneme v zimě na zvířátka a přineseme jim do krmelce a zásypu dobrůtky. A Podzimníček se s námi mohl 
spokojeně rozloučit….

(o dalších aktivitách mateřské školy, podložených fotodokumentací, se dozvíte na www.mistrice.cz )
Marcela Fusková, 

ředitelka mateřské školy
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Základní škola
HAPPY  BIRTHDAY TO YOU

Od rána vyhrávají v místním rozhlase,
Zvony nezvonily a písně jsou to veselé.
Někdo má dnes narozeniny.

Polka střídá valčík.
Trubka nepřestává 
do tiché návsi vřeštět svoje tradá,
pořádný se mejdlo chystá.
Budem slavit, přátelé.

Teď už hudba změnila se, to je ono, heavy metal,
 pořádný nářez!
Vždyť do pažby života si udělala další zářez 
naše škola.
Mláďátko.
Má sto dvacet pět let. 
Leccos už si pamatuje, chvíle bolesti i strachu.
To, když ve válečném prachu všechny muže 
obce ve svém náručí přikryla.

Pak přišel mír a děti už zas zpívat mohou Kde domov můj.
A jiné písně. Zase česky.
Pan řídící zas na housličky vyhrává.
A Honzík právě dneska dostává 
svou první jedničku.

A tak časem naše škola dozrává
až se s ní puberťák stane.
Potrhlé nápady, klukoviny, dravost mládí, touha znát.
Sny splněné i ty schované.
A tak s dětmi škola navždy zůstane
   mladá.   
                                            AUTOR: Mgr. Zdena Hoferková

Dítě
Vánoce máme ze všech svátků nejraději a spojujeme 

je s právě narozeným dítětem. Každý rok očekáváme 
od tohoto dítka hojnost dárků pro všechny. Život dítěte 
nebo boha v báji a vyprávění o stvoření světa pravidelně 
začíná jako osud sirotka či opuštěného dítěte vystavené-
ho nepřátelství živlů a nevůli bohů i mocných lidí. Ži-
dovského Mojžíše i našeho Plaváčka uvrhly jejich matky 
do řeky a z ní je vylovili neznámí lidé. Noví hrdinové či 
božstva se vyklubou právě ze zdánlivě bezvýznamných 
dětí. Dítě v sobě nese naději na proměnu a často před-
stavuje celý nový svět. V dítěti vidíme jak věčnou pomí-
jivost, tak věčný návrat naděje.

Přátelé, mnoho splněných nadějí, všem hodně zdraví 
a klidu v novém roce 2014.

Ředitelka základní školy Mgr. Zdena Hoferková

Projektové vyučování jako nedílná 
součást Školního vzdělávacího 

programu
Již sám Jan Ámos Komenský mluvil a propagoval myš-

lenku osvojení si učiva u dětí všemi možnými smysly. Jeho 
slova o představě zvonu znají snad všichni pedagogové. 

„Kdo lépe pozná zvon? Jen ten kdo vidí, jaký má tvar? 
Nebo ten, kdo slyší jeho krásný hlas nesoucí se krajinou? 
Nebo ten, který si na zvon sáhne a pozná, z čeho je zvon 
vyroben? Jen ten, který poznává všemi smysly si vytvoří 
komplexní představu.“

Tvorba projektů a podílení se na nich je ve škole u dětí 
velmi oblíbená. Děti o jednom učivu získávají mnoho po-
znatků z nejrůznějších pohledů, mají možnost projevit svá 
nadání v nejrůznějších oborech a uplatní své schopnosti 
každý. Do výuky ve škole zařazujeme projektové vyučová-
ní pravidelně. Tvorba projektu není jednoduchá. Je třeba 
především  projekt vymyslet, časově skloubit předepsané 
učivo vztahující se k němu, získat podporu u dětí a pak se 
připravit na několik hodin trvající práci.
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Letos jsme s dětmi 5. ročníku 
zpracovávali projekt o Praze. Samot-
né učivo vlastivědy předepisuje pen-
zum znalostí, které by děti o Praze 
mít měly. To bylo doplněno literární 

výchovou, kde jsme společně s led-
ňáčkem putovali Prahou a pozná-
vali její slavná místa, která pak děti 
kreslily ve výtvarné výchově. Jejich 
poznávání bylo doplněno vědo-

mostmi, které si děti našly na Inter-
netu a uplatnily tak své dovednosti z 
oboru informatiky. A samozřejmě i 
osobní zkušenosti z návštěvy Prahy 
sehrály svou roli.

Na projektu jsme usilovně pra-
covali na podzim, s cílem pak, do-
končit jej naší republice k svátku, 
totiž k výročí vzniku samostatného 
Československa. Naše individuální 
práce pak instalujeme na panely v 
chodbách školy, kde alespoň nějaký 
čas slouží a přispívají k estetice pro-
středí. A i tady žáci uplatňují své na-
dání a dovednosti tentokrát z oboru 
pracovního vyučování. Práce na pro-
jektu vyvrcholila básnickou tvorbou, 
tentokrát v hodinách slohu. Tak jen 
malá ukázka toho, jak se nám to po-
dařilo. Kdo ví, zda mezi dětmi není 
již nyní nový Seifert?

Mgr. Zdena Hoferková 

Místní knihovna Mistřice
Od začátku roku 2013 do konce 

října navštívilo knihovnu celkem 
590 čtenářů, kteří si zapůjčili 1632 
knih. Dalších 356 návštěvníků přišlo 
do knihovny za účelem využití PC a 
internetu kvůli referátům, získání in-
formací či si jen tak zahrát.

Do knihovního fondu bylo v 
tomto roce zakoupeno celkem 107 
nových knih z řad krásné beletrie 
pro dospělé i děti a literatura naučná. 

Pravidelně je knihovní fond obmě-
ňován prostřednictvím tzv. „výměnné-
ho fondu“, který je knihovně zapůjčen 
na dobu určitou (cca 1 rok). V případě, 
že v knihovně čtenáři nenajdou poža-
dovanou knihu, je možno tuto rezer-
vovat a zapůjčit z hlavní knihovny BB 
Buchlovana v Uh. Hradišti. 

Výpůjční doba knihovny je vždy 
v pondělí od 15:00 – 17:00 hod a ve 
středu od 14:30 – 18:00 hod. Výpůjční 
doba knih je 1 měsíc. Jsou však čtená-
ři, kteří tuto dobu neakceptují a knihy 
„zapomínají“ ve stanoveném termí-
nu vrátit. Obracím se proto na tyto 
čtenáře, aby knihy v nejbližší možné 

době vrátili. Na stránkách knihov-
ny: www.knihovnamistrice.webk.
cz najdete Online katalog, v němž je 
možno zjistit, zda požadovanou kni-
hu máme v naší knihovně. Zápis do 
knihovny, výpůjčka knih i možnost 
využití internetu je zdarma. Hradí se 
pouze poškození či ztráta knihy.

Také chci upozornit na neustálé 
ničení informativní značky „Místní 
knihovna“ na budově MŠ, což mě 
velmi mrzí.

Tento podzimní a zimní čas dlou-
hých večerů Vám může zpříjemnit 
mimo jiné také hezká knížka. Těším 
se na všechny stálé i nové čtenáře, 
kteří do knihovny zavítají. Zároveň 
Vám všem chci popřát příjemné pro-
žití svátků vánočních a do nového 
roku pevné zdraví, hodně štěstí a ro-
dinné spokojenosti.

L. Kopčilová, 
knihovnice
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Mikulášské sousedské setkání v Javorovci

Evidence obyvatel

Po roce a ¾, kdy jsme se jako 
chalupáři přistěhovali do Javorovce, 
jsem zjistila, že mnoho místních oby-
vatel neznám. A tak slovo dalo slovo 
a s mojí sousedkou Bárou Srncovou 
jsme zorganizovaly  Mikulášské sou-
sedské setkání, které proběhlo v so-
botu 7.12.2013 v zeleném domečku 
č. p. 444 u Vlaďky a Petra.

Účast byla hojná, stůl plný dobrot, 
zimu, která se drala pod kabát, jsme 
vyháněli teplým svařáčkem, slivo-
vičkou a šípkovým čajem, ochutnali 
čerstvě upečené kaštany a nakonec 
vypustili balónky štěstí a snad nebyl 
nikdo, kdo by si něco nepřál.

Atmosféra byla příjemná, pod-
barvená poletujícím sněhem a vá-

nočními koledami, které ale většinou 
zanikaly ve vzájemném povídání a 
zábavě. 

Podle reakcí zúčastněných mohu 
říct, že se nám 1. ročník Mikulášské-
ho setkání vydařil a to je přece výzva. 

Vladimíra Vandírková
Javorovec, č. 444

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2014 se uskuteční v naší obci 

Tříkrálová sbírka.
Koledníci vyjdou v 9 hodin od obecního úřadu a v průběhu dne navštíví Vaše domovy.

Nejstarší ženou v obci Mistřice je Blažena Habartová. 
Nejstarším mužem je Antonín Kadlčík.
Do manželství vstoupilo v tomto roce 9 párů.
2 manželské páry byly rozvedeny.
Přihlásilo se 9 nových občanů.
Odhlásilo se 10 občanů.

V roce 2013 se naše obec rozrostla o následující občany:
Kotačka Lukáš
Tománek Ondřej
Srncová Anna
Tomičová Simona
Lesa Mikuláš
Kurková Eliška
Gregoříková Sabina

V průběhu roku 2013 jsme se naposled rozloučili se
Zdeňkem Blahou 
Jaroslavem Poláškem
Ladislavem Vašíčkem 
Aloisem Sedláčkem 
Annou Sedláčkovou 
Vojtěchem Šnajdarou 
Aloisem Vašíčkem 
Josefem Kašným 
Marií Magdálkovou 
Stanislavem Krystou 
Annou Buzovskou 
Františkem Katrňákem 
Zdeňkou Janků 
Františkem Poláškem 
Marií Poláškovou
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Slavnosti vína 2013
Obec Mistřice se 6. září 2013 zúčastni-

la ,,Slováckých slavností vína a otevřených 
památek“ v Uherském Hradišti. Na pade-
sát krojovaných se sešlo v průvodu za naši 
obec. Po celou dobu průvodu z vinohradů 
do Uherského Hradiště rozdávali dobrou 
náladu, víno, slivovici a koláčky. Před hlav-
ní tribunou jsme předali paní moderátor-
ce Habartové tradiční Mistřické produkty 
-  zelí a slivovici. 

Ve Smetanových sadech jsme zajišťovali 
program ,,Regionu za Moravú“ a občerst-
vení. Klub kultury hodnotil obec Mistřice 
jako nejlepší v rámci všech regionů za vy-
nikající organizaci Slováckých slavností. 

Obec Mistřice

Mistřické hody
V měsíci říjnu uspořádala Mis-

třická chasa a OÚ Mistřice tradiční 
Slovácké hody s právem. Dlouho-
letá tradice Slováckých hodů jako 
poděkovaní a požehnání  za hospo-
dářskou hojnost úrody a zdraví pro 
všechny občany naší obce. 

Dvanáct  mladých párů nacvi-
čovalo Slovácké tanečky pod ve-
dením pana Milana Trojka. V le-
tošním roce stárkovské povinnosti 
přijali Anička Lysoňková a Honza 
Hluštík. Po požehnáním hodového 
práva v Mistřické kapli se hodová 

chasa vydala požádat o  povolení 
hodů pana starostu obce. 

Za pěkného počasí se hodová 
chasa vydala po obchůzce obcí za 
doprovodu dechové hudby To-
polanka. Krojová chasa  všechny 
občany zvala na večerní hodo-
vou zábavu. Veselé hodování jsme 
ukončili ve výborné náladě. 

Tímto prostřednictvím chceme 
také poděkovat všem občanům, 
OÚ, kteří se podíleli na organizaci 
Slováckých hodů.

Mistřická chasa

Vánoční jarmark
Pestré a náročné vystoupení dětí a žáků z MŠ a ZŠ Mi-

střice společně s rozsvícením stromečku, koledami Mi-
střické  scholy a hudbou skupiny Minaret nás vánočně 
naladilo a příjemně zpestřilo sobotní odpoledne na návsi 
v Mistřicích. 

Sešli jsme se na vánočním jarmarku a bylo opravdu co 
vidět, slyšet, ochutnat a koupit.

Rybáři prodávali kapry, včelaři nabízeli sladkou me-
dovinu, zahrádkáři ukázali výstavní plody ovoce, TJ So-
kol sklízela pochvaly za produkty z domácí zabíjačky, 
myslivci připravili zvěřinový guláš, organizátor akce -  
Obec Mistřice -  zajistil pro děti čaj a pro dospělé voňavý 
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svařák, sdružení rodičů obohatilo nabídku zdobenými 
perníčky a vánočními svíčkami, výrobky zručných žen 
a slečen přispěly k pestrosti jarmarku a jejich práce bu-
dou určitě pečlivě zabaleny pod vánočním stromečkem 
u někoho z nás.

Samozřejmě nechyběla sladká nadílka pro děti a na 
závěr úžasný ohňostroj. Do toho všechno nám ještě mír-
ně nasněžilo. Nádherná atmosféra, dobrá nálada, vánoč-
ní čas - to všechno  jsme mohli zažít 7. prosince 2013.

Obec Mistřice

Ze života kaple Nejsvětější Trojice
Člověk se ani nenaděje a máme tu 

advent, Vánoce a v neposlední řadě 
konec kalendářního roku. 

V kapli a jejím nejbližším okolí 
proběhlo a ještě proběhne několik 
vylepšení.

V současné době se zhotovuje 
nové moderní zvonění, které nahra-
dí staré, opotřebované a velmi poru-
chové. Práci provádí fi rma BOROKO 
z Brodku u Přerova. Cena díla je vy-
číslena na 70 000,- Kč a vše je hraze-
no ze sbírek našich farníků. Zároveň 
dochází k výměně starých nefunkč-
ních hodin, které budou nahrazeny 
skutečnými věžními hodinami. 

Hodiny zaplatí obecní úřad a 

Nastalo zimní období, do konce 
roku myslivci mimo základní povin-
nost starat se o přikrmování zvěře 
pořádají společné hony, které jsou 
malou odměnou za celoroční práci a 
hlavně společenskou akcí a setkáním 
s kamarády hosty z jiných sdružení. 

Mimo společné lovy se ještě do 
konce roku loví kromě zvěře, která 
je povolena lovit celoročně, zvěř holá 
srnčí, daněk, daněla a danče. V pro-
sinci by měli shodit paroží už i mladí 
srnci. Starší srnci již mají shozeno 
a začíná se jim vyvíjet nové paroží, 
takže při vycházkách přírodou mů-
žete sledovat, že v tlupách zvěře srnčí 
se nachází srnci, kteří ještě mají staré 
paroží a srnci starší, kteří už paroží 
nemají. U letošních srnečků už je vi-
dět náznak parůžků, které jsou v líčí, 
ale jsou to zatím jen malé kužílky. 

V chladném počasí musí zvěř vy-
dávat spoustu energie. Rychleji zvě-

ři ubývají tukové zásoby, které jsou 
zdrojem energie a také nadměrné 
rušení zvěř vysiluje. Proto bych po-
žádal občany, kteří chodí na vycház-
ky do přírody, aby chodili po lesních 
nebo polních cestách a i přesto, že 
mají poslušné psy, tyto psy vodili na 

vodítku.  Dále bych požádal občany, 
kteří vlastní terénní motorky a čtyř-
kolky, se kterými se rádi projíždí, aby 
jezdili opravdu po polních cestách a 
ne po polích a žlebech, kde někteří 
radostí prohání zvěř, která před nimi 
ve stresu uniká. Tito lidé si asi neuvě-

cena je 90 000,- Kč. Obecní úřad též 
nechal postavit novou opěrnou zíd-
ku nad kaplí při cestě k pohostinství. 
Tím došlo ke zpevnění hráze a za-
bránění jejímu ujíždění. Práce pro-
vedl pan Zdeněk Osoha.

Brigádně jsme opravili část fasá-
dy na průčelí kaple a nově zabetono-
vání schodu.  

Byl zakoupen odpadkový koš a 
doufáme, že se tím zkulturní okolí 
kaple.

Chtěli bychom Vás touto cestou 
pozvat na Rodinné vánoční koledová-
ní u jesliček, které se uskuteční 29. 12. 
2013 ve 14 hodin v kapli Mistřicích.  

Milan Trojek 

Myslivci v Mistřicích
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Rybáři v Mistřicích
Sdružení rybářů Mistřice v tomto roce nadále po-

kračovalo v intenzivní opravě břehů. Podařilo se nám za 
pomoci pana Martina Ondrouška, pana Lubora Lapčíka 
a za  fi nanční pomoci obce kompletně opravit hráz na 
rybníce číslo 2. 

Za přiloženou ruku k dílu děkuji všem členům sdru-
žení a přeji radodostné prožití svátků vánočních všem 
spoluobčanům z Mistřic a Javorovce.                                                

  Milan Trojek ml., 
předseda sdružení

Zahrádkáři
Vážení občané Mistřic a Javorovce 

– vážené zahrádkářky a zahrádkáři, 
dovolte nám, abychom se vám 

připomněli opět na konci roku 2013 
v Mistřických novinách.

Rok 2013 byl ve své druhé polo-
vině poměrně suchý, což se projevilo 
hlavně na úrodě konzumních bram-
bor, které nedocílily své velikosti, a 
tím pádem byla celková úroda menší 
a to se odrazilo i na ceně v obchodě. 
Tento problém zaznamenalo i ovoce 

domují, že porušují svým jednáním 
několik zákonů, dělají škody země-
dělcům, soukromým vlastníkům 
půdy a taky na zvěři a přírodě. 

V letošním roce myslivci pořáda-
li již třetí ročník „Lovů s loveckými 
dravci“, které byly zaštítěny hejtma-
nem zlínského kraje, panem MVDr. 

Stanislavem Myšákem. Uvedená 
akce je kladně hodnocena jak mys-
liveckou, tak i nemysliveckou veřej-
ností, proto se k ní rádi vrátíme vždy, 
kdy to bude možné. 

S blížícím se koncem roku 2013 si 
dovolím za členy MS Kopec Mistřice 
popřát všem slušným návštěvníkům 

přírody a fandům myslivosti do roku 
2014 mnoho štěstí, zdraví a osobní 
spokojenosti. A protože víme, že my-
slivost ze zákona určitým způsobem 
omezuje občany, tak bych k přání do 
dalšího roku přidal ještě mnoho po-
chopení a tolerance. 

Myslivosti zdar!        Radim Knot  

na stromech, kterého bylo celkem 
dostatek, ale bez vody a pravidelné 
červnové probírky plodů bylo toto 
ovoce drobnější, horší kvality i hor-
ší chuti. Ostatní zemědělské plodiny, 
u kterých byla možnost pravidelné 
zálivky, se tyto nedostatky neproje-
vily. Taky nesmíme zapomenout na 
chladné jarní dny, kdy nedošlo k dob-
rému opylení ořešáků, což způsobilo 
jejich minimální úrodu a nedostatek 
na trhu včetně vysoké prodejní ceny. 

Pokud se týká celkové sumy teploty, 
tak ta byla průměrná pro naši oblast. 
I když v polovině října nás překvapil 
mírný mrazík, který částečně zničil 
úrodu na paprikách a rajčatech.

Jedná-li se o nemoci u ovoce a 
zeleniny, je nutno vzpomenout u 
brambor vyšší výskyt mandelin-
ky bramborové, svilušky a molice u 
zeleniny a u ovoce rez hrušňovou, 
strupovitost, padlí a červivost jablek. 
U peckovin, obzvláště u broskvoní, 
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kadeřavost broskvoní a u meruněk 
a višní moniliový úžeh. Tyto cho-
roby a škůdci se projevili u těch za-
hrádkářů, kteří neprovedli základní 
postřik. Mezi základní postřik patří 
podzimní a jarní postřik 0,8% Kup-
rikolem. Dále je nutno odstranit 
munifi kované plody ze stromů a 
pod stromy. Dobrý je i nátěr stro-
mů ne na jaře, ale na podzim nebo 
v mírné zimě, kdy plní svou funkci 
odrazu tepelných paprsků a zabra-
ňuje mrazovým deskám a v nepo-
slední řadě vápno pomalu ztékají-
cí následně ze stromů provápňuje 
půdu a činí ji úrodnější a zdravěj-
ší. Nezapomínejme taky na dobře 
zajištěné stromy proti okusu zvěří. 
Někdy stačí kolem pohodit pár oře-

zaných větví a odvedete tak pozor-
nost zvěře.

Začátkem toto roku v Uh.Hradi-
šti provedl přednášku a rozdal rou-
by světově uznávaných  odrůd ovoce 
náš přední zahrádkářský odborník 
a velkopěstitel ovoce pan Miroslav 
Přasličák z Krnova. V polovině měsí-
ce září byl pořádán zájezd za 100,- Kč 
k panu Přasličákovi, kde bylo mož-
no zhlédnout mnoho odrůd jabloní, 
hrušek, švestek, hroznů v plné plod-
nosti. Taky se zabývá šlechtěním, 
roubováním jehličnanů a okrasných 
květin, což byla pastva pro oči hlavně 
přítomných žen. Škoda jen, že přes 
patřičnou reklamu se zúčastnilo této 
zajímavé akce jenom minimum ob-
čanů z Mistřic a Javorovce. 

V jarním období plánujeme v 
obci ukázku očkování, roubování 
a řezu ovocných stromů – včetně 
předvedení možného vypěstování 
mladého stromku velmi ušlechtilých 
odrůd  doma a zcela zdarma. Rádi 
mezi námi uvítáme mladé lidi, kteří 
se necítí na určité nové věci staří a 
kteří zároveň svými poznatky a mo-
derním náhledem na život obohatí 
naši členskou základnu.

Závěrem vám chceme popřát 
příjemné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví a mnoho pěstitelských 
úspěchů s minimem chorob v roce 
2014. 

Za Český zahrádkářský svaz v 
Mistřicích Knap Vr.st. a Mikel Fr.

Hasiči
Činnost táhnou sportovci. Jako 

již několik let, je přes letní období ve 
sboru nejaktivnější závodní družstvo 
mužů. V letošním roce se objevili na 
28 závodech v pěti okresech. Vítěz-
ství si odvezli ze Šaratic (VY) a ze 
Salaše (UH). Dále pak obsadili tři-
krát druhé místo, jednou třetí místo 
a nejčastější umístění pak bylo čtvrté 
místo. I přes kolísavou výkonnost se 
nakonec podařilo soutěžnímu druž-
stvu obsadit ve Velké ceně požární-
ho útoku okresu Uherské Hradiště 
v celkovém hodnocení druhé místo. 
Výborného výsledku se jim podařilo 
docílit i v hodnocení Zlínské ligy po-
žárního sportu, kdy v těžké konku-
renci obsadili v celkovém hodnocení 
šesté místo. Videa z některých sou-
těží a případně kontakt na soutěžní 
družstvo můžete mít facebookový 
profi l SDH Mistřice.

Do seriálu soutěží VC OSH 
Uherské Hradiště byl zařazen i 24. 
ročník soutěže O putovní pohár sta-
rosty obce Mistřice, který se usku-
tečnil 20. července na hřišti TJ SO-
KOL Mistřice.  V letošním roce se 
do Mistřic sjelo 29 družstev mužů 
a 9 družstev žen, což bylo v okrese 

Uherské Hradiště ze všech soutěží 
nejvíce. Po několika letech se soutěž 
uskutečnila bez deště, výkony druž-
stev však ovlivnilo větrné počasí. V 
kategorii mužů si po dodatečných 
pokusech o první místo odvezlo 
družstvo Vrbětic (ZL) s časem ze 
základní části 17,75 sekundy. Dru-
hé místo se shodným časem, ale s 
horším druhým pokusem si odvezly 
Vésky. Třetí místo si odvezly Hradčo-
vice s časem 18,01 sekundy. Domácí-
mu družstvu se v letošním roce na 
domácí půdě vůbec nedařilo a sou-

těž ukončilo s neplatným pokusem. 
V kategorii žen se nejvíce dařilo Hři-
vínovému Újezdu (ZL), když zvítězi-
lo s časem 18,93 sekundy před dru-
hým Rychlovem (KM) s časem 20,10 
sekundy a třetími Pohořelicemi (ZL) 
s časem 22,56 sekundy. Soutěž by 
se nemohla uskutečnit bez podpory 
sponzorů, kteří přispěli peněžně, ale 
i materiálně cenami do tomboly. Za 
to jim patří velký dík. Poděkování 
patří taktéž TJ SOKOL Mistřice za 
poskytnutí prostor pro uskutečně-
ní této akce. Největší dík však patří 

Soutěžní kolektiv mužů pří vítězném pokusu na Salaši.
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TJ Sokol Mistřice

MUŽI  
Rk. Tým Záp V R P Skóre Body Prav)
1. Kněžpole 11 8 2 1 43:13 26 (-8)
2. Polešovice 11 7 3 1 50:17 24 (-6)
3. Bílovice 11 7 2 2 35:20 23 (-8)
4. Uh. Ostroh A 11 7 2 2 32:22 23 (8)
5. Kostelany 11 6 1 4 43:31 19 (1)
6. Huštěnovice 11 5 2 4 24:24 17 (-1)
7. Částkov 11 5 1 5 25:32 16 (1)
8. Vážany 11 4 2 5 26:26 14 (-1)

všem těm, kteří přiložili ruce k dílu 
a celou tuto soutěž připravili a usku-
tečnili.

Do soutěžení se zapojilo i druž-
stvo mladých hasičů, které se zúčast-
nilo v polovině měsíce října podzim-
ní části hry PLAMEN. V přípravě se 
projevuje stále malý počet členů sou-
těžního kolektivu. Přestože se do pří-
pravy na závody zapojilo devět členů 
kolektivu, byla stěží poskládána pěti-
členná hlídka pro závod požárnické 
všestrannosti (branný závod). To se 
podepsalo i na umístění v celkovém 
hodnocení, kdy hlídka obsadila 15. 
místo. Můžeme jen doufat, že se do 
jarní části hry PLAMEN přidají noví 
členové a vylepší hodnocení v této 

celoroční hře. Budeme dělat co nej-
více proto, aby se členská základna 
mladých hasičů rozšířila, vždyť je to 
budoucnost našeho sboru.

V podzimním období se do 
činnosti zapojili členové zásahové 
jednotky i s některými dalšími čle-
ny SDH  při bourání stodoly paní 
Machové. Stodola svým stavem již 
ohrožovala své okolí. Práce spočíva-
la především ve vyklizení vnitřních 
prostor, rozebrání střešní konstrukce 
a v bourání zdiva.  

Máme tu období vánočních svát-
ků, které je vždy pro hasiče riziko-
vým obdobím. Preventista sboru 
Tomáš Magdálek připravil pro zimní 
období leták s pokyny pro spoluob-

čany, který je zveřejněn i na mis-
třických webových stránkách. Nově 
začal připravovat i leták především k 
vánočním svátkům, kdy hrozí vznik 
požáru od vánočních stromků a 
adventních věnců. Přestože je naše 
zásahová jednotka stále připravena 
kdykoliv zasáhnout, doufejme, že se 
obejdou naši spoluobčané bez po-
moci hasičů. 

Úplným závěrem bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se podílejí na 
činnosti našeho sboru dobrovolných 
hasičů. Popřát našim členům a spo-
luobčanům krásné prožití svátků vá-
nočních a hodně úspěchů a zdraví v 
nastávajícím roce. 

 Martin Schön

Starosta SDH Mistřice Martin Schön a místostarosta SDH 
Zbyněk Magdálek s neteří při při přebírání cen pro soutěž-
ní kolektiv za 1. místo na Salaši.

Soutěžní hlídka mladých hasičů před závodem požárnické 
všestrannosti. V popředí František Madek a Vojtěch Vrá-
na. Za nimi stojí Michaela Medková, Eliška Kasalová a 
Honza Kasala. 

Okresní soutěž sk.A
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9. Mistřice 11 3 4 4 31:21 13 (-5)
10. Topolná 11 1 2 8 28:54 5 (-10)
11. Nedakonice B 11 1 1 9 22:64 4 (-14)
12. Jankovice 11 1 0 10 22:57 3 (-12)

Střelci  MUŽI Branky
1. Igor Engler 7
2. Martin Horňák 5
3. Vojtěch Ondroušek 4
4. Michal Bilavčík 3
5. Pavel Sklenář 3
6. Aleš Vávra 3
7. Michal Červinka 2
8. Pavel Vyoral 2
9. Petr Sedláček 1
10. vlastní 1

Žáci 2013/2014 Podzim - okresní přebor

Rk. Tým Záp V R P Skóre Body Prav)
1. Mistřice 10 9 1 0 82:4 28 (13)
2. Nivnice 10 9 1 0 81:6 28 (13)
3. Šumice 10 8 0 2 65:8 24 (9)
4. Újezdec 10 7 0 3 51:36 21 (6)
5. Jarošov 10 5 1 4 27:26 16 (-2)
6. O. N. Ves 10 4 1 5 33:51 13 (1)
7. Bánov 10 4 0 6 25:53 12 (-3)
8. Uh. Ostroh 10 3 0 7 20:58 9 (-9)
9. O. Lhota 10 2 0 8 13:88 6 (-6)
10. Topolná 10 1 2 7 10:39 5 (-13)
11. Prakšice 10 0 0 10 1:39 0 (-12)

Střelci ŹÁCI Branky
1. Josef Posolda 17
2. Ondřej Kučík 16
3. Lukáš Hromeček 10
4. Adam Otáhal 9
5. Dominik Fojtík 7
6. Patrik Sklenář 6
7. David Tomešek 4
8. Nikolaj Romanchenkov 3
9. Aleš Posolda 2
10. Martin Tomeček 2
11. David Kopčil 1
12. Jan Trčka 1

Hodnocení:
V rámci TJ Sokol Mistřice nám v 

posledních letech dělá radost druž-
stvo žáků, které ve své kategorii pa-
tří k nejlepším mužstvům v rámci 
OFS. Současné družstvo žáků těží ze 
silných ročníků 1999 a 2000, a to ne-
jen počtem kluků, kteří chodí hrávat, 
ale i jejich herní kvalitou. Pod tre-
nérem Ing. Lapčíkem, který žáky v 
začátcích vedl, se oporami stali Josef 
Posolda, Lukáš Hromeček, Roman 

Šimík, Patrik Sklenář. Herně vyrost-
li Nikolaj Romanchenkov, Martin 
Kolek.  V současné době je největší 
herní posun vidět u Vojtěcha Vrány. 
V soutěžních ročnících 2011/2012 
a 2012/2013 jsme v OS sk. B skonči-
li těsně na druhém místě, když jsme 
prohráli v přímých soubojích o první 
místo s vítězi, s družstvem z Topolné, 
respektive z Březolup. Pro soutěžní 
ročník 2013/2014 jsme se rozhodli 
zkusit vyšší soutěž v rámci OFS a to 

Okresní přebor. Díky vstřícnosti ve-
dení TJ Kněžpole a TJ Bílovice jsme 
kádr rozšířili o 4 hráče. Na hostování 
z 1. FC Slovácko přišel David Kopčil. 
Již první utkání ukázala, že i v této 
soutěži budeme bojovat o čelo ta-
bulky. Do některých utkání jsme šli s 
obavami vzhledem k výsledkům sou-
peřů v uplynulých ročnících soutěže, 
např. Šumice, Prakšice, ale podařilo 
se nám je zvládnout. Vrcholem pod-
zimní části soutěže byl souboj o první 

Hodnocení mužstva žáků
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Žáci

Přípravka

Přípravka 2013/2014 Podzim - Okresní soutěž sk.A

Střelci PŘÍPRAVKA Branky
1. Ondřej Polášek 33
2. Jan Blaha 15
3. Vojtěch Šuranský 6
4. Petr Tománek 2
5. Simon Kopčil 1
6. Štěpán Knap 1
7. Marek Tománek 1

Hodnocení:
V podzimní části soutěžního ročníku 2013/2014 

jsme nasbírali 12 bodů a patří nám páté místo v tabul-
ce. Oproti loňské sezóně je to velký posun kupředu, ale i 
tak je stále co zlepšovat. Na soupisku nám nově přibylo 
několik mladých talentů, kterým postupně pomáháme 
rozvinout jejich pozitivní charakterové rysy, které by 
mohly být jednou z podmínek jejich úspěchu v životě. 
Vítězství je důležité, je to však druhotný cíl. Důležitější 
je pro nás umožnit hráčům získat užitečné životní zkuše-
nosti. Na prvním místě u nás budou vždy hráči a to jak ti 
více talentovaní, tak i ti co mají talentu méně. Talent sám 
o sobě vám ale nikdy nezaručí úspěch. Ten si musí každý 
odpracovat sám poctivou prací na trénincích a utkáních. 
V současné době máme na soupisce 15 hráčů. Drtivá 
většina má teprve 7 let a to je příslib do budoucna. Tré-

ninky probíhají v 
letních měsících 
2x týdně na hřišti 
TJ Sokol Mistřice. 
V zimním období 
se přesouváme do 
tělocvičny v místní 
škole. Od ledna bu-
deme trénovat kaž-
dý pátek od 15:00 - 

Hodnocení mužstva přípravky

místo v Nivnici, který skončil dělbou 
bodů po výsledku 0:0, i když v závěru 
utkání jsme měli několik výborných 
brankových příležitostí. Tento zápas 
byl i co do kvality nejlepším zápasem 
podzimu díky výkonu obou mužstev. 
Po podzimní části soutěže jsme v ta-
bulce na prvním místě s bilancí 9 vý-

her, 1 remíza, 0 proher a s celkovým 
skóre 82 : 4. Daří se i střelcům, kde 
nemusíme spoléhat pouze na jednoho 
hráče. Nejlepším střelcem podzimu je 
Josef Posolda 17, následuje Ondřej 
Kučík16, Lukáš Hromeček 10. Hod-
notit jednotlivé hráče je těžké, protože 
se, dle mého názoru, sešli kvalitní hrá-

či, kteří by mohli 
být příslibem do 
budoucna pro 
dorost a poz-
ději pro muže, 
pokud vydrží u 
kopané. Výborné 
výkony v brance 
předvádí Nikolaj 
Romanchenkov, 
obranu diriguje 
Roman Šimík, 

útočnou fázi ze zálohy podporuje 
Josef Posolda, v útoku se statečně 
bije Lukáš Hromeček, který s Patri-
kem Sklenářem patří mezi největší 
srdcaře mužstva. Výborné výkony 
odvádí i hráči na hostování, i když 
nejsou přítomni na všechny zápasy. 
Tímto se omlouvám těm, které jsem 
nejmenoval, ale musel bych jmeno-
vat všechny, protože v zápasech sku-
tečně vidím snahu na všech. Chtěl 
bych zároveň poděkovat všem, kteří 
pomáhali a pomáhají s vedením a 
trénováním žáků – panu Ing. Vlasti-
milu Lapčíkovi, panu Jakubu Bilav-
číkovi, panu Ing. Jiřímu Huňkovi a 
rodičům za odvozy na zápasy. Panu 
Mulsjo  Mohamedu, majiteli Slovác-
kého Šenku za poskytování občerst-
vení po utkáních.

Vedoucí družstva Petr Šimík

16:30 hod. v tělocvičně ZŠ Bílovice. Nábor do přípravky 
probíhá celoročně a určitě rádi přivítáme každého mla-
dého fotbalistu či fotbalistku. 

Více informací naleznete na ofi ciálních stránkách TJ 
Sokol Mistřice. 

Na závěr děkuji všem rodičům, kteří pomáhají s do-
pravou na utkání a tréninky.

Michael Huňka

Hráči: Štěpán Jánoš, Simon Kopčil, Marek Tománek, Petr 
Tománek, Tomáš Gajdošík, Tomáš Štěrba, Štěpán Knap, 
Jonáš Tomeček, Adam Vosmanský, David Vycudilík, Mi-
chal Plášek, Ondřej Polášek, Lukáš Polášek, Vojtěch Šu-
ranský, Jan Blaha
Trenéři: Michael Huňka, Petr Tománek, Vlastimil Lapčík 
ml.                  Ofi ciální stránky klubu - www.tjsmistrice.cz
                                                                                                     

TJ Sokol Mistřice děkuje všem za podporu.
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Vážení spoluobčané,
občanské sdružení ČAGAN spolu s OÚ Mistřice opět 

uspořádalo v podvečer státního svátku Dne vzniku samo-
statného čs. státu LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ. Po-
četný průvod našich dětí a rodičů směřoval k pomníku 
obětem I. a II. sv. války  na obecní návsi, kde zástupci obce 
položili věnec a poklonili se památce obětem. Pak už děti 
a rodiče za zvuku dětských melodií směřovali na zahra-
du Mateřské školky, kde na ně čekalo teplé občerstvení 
a krásný ohňostroj. Za úhradu nákladů za nákup ohňo-
stroje děkujeme společnosti SVS CORRECT spol. s .r. o.

Tomáš Šuranský, os. ČAGAN

ČAGANObčanské sdružení 
rodičů Mistřic

Čas kvapem utíká, a ač se nám zdá, že rok 2013 začal 
teprve nedávno, neúprosně se blíží jeho konec. Ohlíží-
me se za uplynulým rokem a hodnotíme naše úspěchy 
a nezdary, abychom v roce příštím zlepšovali to dobré 
a vyvarovali se toho, v čem se nám nedařilo. 

 Občanské sdružení rodičů Mistřic se od svého 
založení podílí na kulturním dění v naší obci a někte-
ré námi organizované akce se staly již tradicí. Začát-
kem roku 2013 jsme připravili „Maškarní rej“ pro naše 
nejmenší a také po dlouhá léta oblíbený „Rodičovský 
ples“, kde každoročně vystupují žáci 5. třídy. Nezklama-
li jsme rovněž ani milovníky cyklistiky a opět na konci 
jara uspořádali „Výlet na kolech“, tentokrát na Pahrbek. 
Počasí se vydařilo a nechyběla ani dobrá nálada všech 
účastníků. 

Letní prázdniny utekly jako voda a stejně tak i začá-
tek nového školního roku. Podzim se přehoupl a nastal 
advent. Tuto předvánoční dobu jsme oživili v MŠ a ZŠ 
tradiční „Mikulášskou nadílkou“.  Mikuláš měl připrave-
né dobroty pro všechny hodné děti a čert jako každý rok 
odešel s prázdnou.  V sobotu 7. prosince 2013 „Občan-
ské sdružení rodičů Mistřic“ prezentovalo svou činnost 
na „Vánočním jarmarku“ v Mistřicích prodejem svíček 
a perníkových výrobků. Výtěžek z prodeje, stejně jako 
ostatní fi nanční prostředky občanského sdružení, putuje 
na naši činnost. Nezanedbatelná je i naše aktivní spo-
lupráce se ZŠ. Přispíváme např. na autobus na kulturní 
akce a výlety, odměny do soutěží, sladkosti do ŠD atd. 
Občanské sdružení přispívá svou pomocí také při akcích 
pořádaných obcí Mistřice.

Tradicí v „Občanském sdružení rodičů Mistřic“ (dří-
ve SRPŠ) bylo předávání pomyslného břemene povin-
ností rodiči žáků 5. třídy na rodiče žáků mladších. Bo-
hužel se k nám v posledních letech připojily pouze dvě 
nové členky. 

Tímto bych chtěla oslovit všechny rodiče, kterým 
není lhostejná budoucnost našich dětí, ZŠ Mistřice 
a v neposlední řadě i obce Mistřice, aby se nebáli přispět 
pomocí i radou a připojili se k našemu snažení. Pokud 
nechceme, aby ze spektra kulturních událostí naší obce 
vymizely takové akce jako např. „Rodičovský ples“, měli 
bychom se o jejich zachování zasloužit všichni. Není 
přece naším cílem žít anonymní životy za dveřmi našich 
domů, připoutáni u televize nebo počítače. Vždyť spo-
lečným setkáváním se nejen utužují stará přátelství, ale 
co je důležité, vznikají ta nová.

Chtěla bych také poděkovat všem aktivním členkám 
Občanského sdružení rodičů Mistřic za jejich obětavou 
práci. I přes rodinné povinnosti a náročná zaměstnání, 
která vykonávají, si vždy najdou čas na organizaci aktivit 
občanského sdružení. 

Na závěr bych chtěla za všechny členy „Občanského 
sdružení rodičů Mistřic“ popřát všem občanům obce 
Mistřice spokojené a radostné prožití vánočních svátků 
v kruhu rodiny, hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím 
roce 2014.

Za „Občanské sdružení rodičů Mistřic“
Emilie Jánošová                    

Rk. Tým Záp V R P Skóre Body (Prav)
1. Ořechov 9 9 0 0 162:14 27 (-15)
2. Kněžpole 9 8 0 1 78:34 24 (-9)
3. Nedakonice 9 6 0 3 83:51 18 (-3)
4. Huštěnovice 9 6 0 3 79:49 18 (-3)
5. Mistřice 9 4 0 5 58: 84 12 ( -3)
6. Březolupy 9 3 2 4 57: 75 11 ( -1)
7. Jarošov 9 3 1 5 60: 85 10 ( -5)
8. Mařatice 9 1 2 6 41: 71 5 ( -7)
9. Topolná 9 1 1 7 43: 85 4 ( -8)
10. Babice 9 0 2 7 25:138 2 (-10)
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Slavnosti vína

Občanské sdružení rodičů Mistřic
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