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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané,
už za několik málo dnů oslavíme 

Štědrý den a  novoroční svátky. Ale 
již nyní, v  adventu, se na tyto nej-
krásnější dny v  roce připravujeme. 
Letos všichni prožíváme náročné 
období spojené s  pandemií koro-
naviru Covid-19. Mnozí z  nás byli 
zcela odříznuti od svých příbuzných 
a  přátel. Nemohli jsme se naplno 
věnovat práci a  aktivitám, které nás 
těší. Neuskutečnili jsme bohužel ani 

tradiční stavění máje, hody, rozsvíce-
ní vánočního stromu, zpívání koled 
s  Mistřickými frajárkami a  mnoho 
dalších krásných společných aktivit. 
Zvláštní atmosféru Vánoc pociťu-
je každý z  nás. A  právě v  této době 
bychom se měli zastavit a věnovat co 
nejvíce času svým blízkým, přátelům 
a také těm, kteří jsou zcela opuštěni. 
Přátelství je mezilidský vztah vy-
značující se vzájemnou nákloností 
a  porozuměním. Zamysleme se, jak 

velkou oporou jsme pro naše blízké 
a přátele a všichni zkusme udělat ješ-
tě o trochu víc. Vždyť hodnota člově-
ka není v tom, co udělal pro sebe, ale 
co udělal pro jiné.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
popřál radostné a požehnané vánoč-
ní svátky a v novém roce 2021 pevné 
zdraví, mnoho osobních i  pracov-
ních úspěchů a rodinné pohody.

    Vlastimil Jánoš
              starosta

S končícím rokem bilancuje-
me, co se nám povedlo či nepo-
vedlo a  co plánujeme v  dalším 
období. 

Proto bych vás, občany, rád se-
známil s akcemi, které jsme tento rok 
zrealizovali, a které plánujeme zreali-
zovat v příštím období.

Především nepodceňujeme zpra-
cování studií a  projektových doku-
mentací pro projekty, které by mohly 
být realizované v dalších letech a při-
nesly rozvoj obce.
 Dokončujeme projektovou doku-

mentaci pro realizaci stavby včet-
ně stavebního povolení na akci 
„Parkoviště “ poblíž p. Kocába 
(ve svahu proti stávající gabiono-
vé zdi) 

 Probíhá dokončení studie na 
multifunkční sál včetně nové zá-
kladní školy 

 Dokončujeme projektové doku-
mentace: 

 a) dobudování kanalizace a  vo-
dovodu v  Mistřicích (lokality 
Větřák, Kopce, Štěpy, Za Humny)

 b) splašková kanalizace s  pře-
čerpáváním do Mistřic (zpraco-
vává fy AQUADROP za částku 
688 650,-Kč, na tuto projektovou 
dokumentaci jsme získali dotaci 
ze ZK – program vodohospo-
dářská infrastruktura v  částce 
413 000,-Kč)

 V  běhu je zpracování projektové 
dokumentace pro rekonstrukci 

místní komunikace “Žlébek“
 Dokončujeme projektovou do-

kumentaci místní komunikace 
„Větřák“ – část od křižovatky 
u domu č.p. 229 k vodojemu 

 Dokončujeme studii na výstavbu 
sociálního bydlení v  Mistřicích 
na místě demolovaného domu 
č.p.198 (předpoklad cca 4 byty)

 Dokončujeme studii na výstavbu 
startovacích bytů v  Javorovci na 
místě stávající ZŠ (předpoklad 8 
bytů, společenská - volební míst-
nost)

 Zahájíme vypracování pro-
jektové dokumentace na od-
bahnění a  rekonstrukci rybníků 
„Súhrady“

 Zahájíme vypracování projek-
tové dokumentace na revitali-
zaci skládky Javorovec (poblíž 
Hanáčků) 

A nyní k akcím v roce 2020
Na základě reklamační opravy, 

která proběhla koncem roku 2019, 
došlo začátkem roku 2020 k  vypuš-
tění retenčního objektu Olšovec. 
Zároveň byla provedena úprava 
v  části požeráku související s  od-
pouštěním nádrže - instalací šoupě-
te DN150 včetně příslušenství. Tato 
úprava umožní komfortní odpou-
štění nádrže a  regulaci průtoku po-
tokem, který zásobuje vodou stáva-
jící rybníky. Vynaložená částka byla 
25 000 Kč. 

Z  důvodu nemožnosti opravit 
stávající technicky zastaralé zabez-
pečovací zařízení v budově obecní-
ho úřadu Mistřice, jsme byli nuceni 
provést instalaci nového zabezpe-
čovacího zařízení v  celkové částce 
120  000,-Kč. Rovněž byla poříze-
na nová rozhlasová ústředna, a  to 
z  důvodu poškození přepětím při 
bouřce, v částce 25 000,-Kč.

Abychom přizpůsobili knihovnu 
současným standardům, provedli 
jsme studii na rozšíření a moderni-
zaci stávající knihovny. Na základě 
této studie jsme zažádali o  dotaci 
jak na Ministerstvo místního roz-
voje ČR (dále v  textu MMR ČR) 
přes místní akční skupinu DOLNÍ 
POOLŠAVÍ (dále v textu MAS), tak 
i přes Ministerstvo kultury ČR (dále 
v  textu MK ČR). Obě naše žádosti 
byly úspěšné.  

Ve stavební části rekonstrukce 
knihovny došlo k  úpravě a  zvětše-
ní vstupních prostor z  nevyužitého 
prostoru chodby (nyní tento pro-
stor slouží pro návštěvníky, kteří 
chtějí využít internetové připojení). 
Proběhla také rekonstrukce sociální-
ho zařízení, byl vystavěn kuchyňský 
koutek a  zrekonstruovány elektric-
ké, internetové a  sanitační rozvo-
dy.  Celkem si tyto úpravy vyžádaly 
částku cca 150 000 Kč, z toho dotace 
z MMR bude v částce 95 000 Kč. 

S  cílem rozšířit a  zkvalitnit po-
skytované služby pro návštěvníky 
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knihovny, byly zakoupeny 2 kusy 
notebooků a SMART televizor s úh-
lopříčkou 165 cm.  Celková investice 
byla v částce 58 790 Kč, z  toho MK 
ČR přispělo částkou 40 000 Kč.

V  objektu MŠ – v  kuchyni byla 
provedena výměna dosluhujících 
přípravných ploch za nerezové stoly 
a regály. Tyto prvky byly pořízeny za 
částku 100 000 Kč. 

Rovněž jsme investovali do ob-
jektu ZŠ, a  to především do rekon-
strukce nevyhovujících rozvaděčů el. 
energie v částce 224 000 Kč, výměny 
stávajících plastových vstupních dve-
ří za AL dveře v hodnotě 79 000 Kč, 
instalace termostatických ventilů na 
radiátory v částce 9 000 Kč a do vý-
malby části školy v částce 25 000 Kč

Podali jsme žádosti na spolu-
fi nancování rekonstrukce el. roz-
vaděčů a  výměnu vstupních dveří 
přes MMR ČR - MAS. Obě naše 
žádosti byly doporučeny, předpo-
kládaná částka dotace bude ve výši 
205 000 Kč.   

   
Dále byla podána žádost na za-

koupení lesní techniky k  současné-
mu traktoru ZETOR (hydraulická 
štípačka a naviják) v částce 240 000 
Kč.  Dotace nám byla přiznána 
v částce 50%. Nyní očekáváme plat-
bu ve výši 120 000 Kč. 

Stranou nezůstaly ani naše kul-
turní památky, kde jsme se řídili ci-
tátem od německého historika Golo 
Manna „Kdo nezná minulost, nikdy 
nezvládne budoucnost.“

Dokončili jsme opravu kapličky 
„SV.PANNY MARIE“ v  Javorovci 
včetně nástupních kamenných ploch 
a  terénních úprav.  Celkový náklad  
činil cca 900 000 Kč. Finanční pro-
středky na obnovu kaple byly po-
skytnuty z  MK ČR prostřednictvím 
ORP Uherské Hradiště – odbor pa-
mátkové péče v částce 334 tis Kč, od 
místních farníků prostřednictvím 
římskokatolické církve byla vybrá-
na částka 8 tis Kč na opravu pohonu 
zvonu.  Zbylá část byla dofi nancová-

na z obecního rozpočtu. 
Dvouletý projekt opravy zahrno-

val odvlhčení objektu, nové kamen-
né schody, vstupní dveře, cihelnou 
dlažbu uvnitř objektu, střechu včetně 
měděné kupole, fasádu v tradičních 
slováckých barvách, nový systém 
pohonu zvonu, zemní el. přípojku, 
revitalizaci stávajících dřevin, a také 
úpravu okolí včetně kamenných 
ploch před kaplí. 

Slavnostně byla kaplička znovu 
otevřena dne 14.června 2020 tradič-
ní mší svatou za účasti hosta, hejt-
mana ZK Jiřího Čunka. 

První zasvěcení kaple vyjadřuje 
díky za ukončení morové epidemie 
v  roce 1716, a  i  tentokrát byla kap-
lička opětovně otevřena po skončení 
jarní vlny epidemie koronaviru.

Jako odkaz budoucím generacím 
byla připravena schránka, do které 
byly uloženy jak předměty naleze-
né při současné obnově kaple, tak 
předměty ze současnosti, a to včetně 
podpisového archu a tradičního slo-
váckého léku. Místo uložení nechá-
me na odhalení až dalším generacím. 

Restaurování kulturní památky 
„ Barokního kříže - krucifi x „ v k.ú. 
Javorovec.

Realizací projektu se odstrani-
lo poškození kříže povětrnostními 
vlivy, byl odstraněn nevhodný ná-
těr, byla provedena ochrana kamen-
ného materiálu kříže a  především 
byla zachována kulturně - historická 
hodnota kříže (jeden z  nejstarších 
křížů na okrese UH). Jelikož se kříž 
nachází na frekventované turistic-
ké trase s  krásným rozhledem do 
okolní krajiny, došlo rovněž k  větší 
prezentaci samotné památky. Obec 
Mistřice plánuje provést v roce 2021 
revitalizaci okolí kříže. Celkové ná-
klady na restaurování byly ve výši 
150  880 Kč. Finanční prostředky 
na obnovu kaple byly poskytnu-
ty z  Ministerstva kultury ČR, pro-
střednictvím ORP Uherské Hradiště 
– odbor památkové péče, v  částce 
80 000 Kč. Ze Zlínského kraje byla 
poskytnuta částka 70  000 Kč. Zbylá 

část byla dofi nancována z  obecního 
rozpočtu.

Byly jsme úspěšní i  s  žádostí 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Mistřicích a Javorovci“.

V  rámci tohoto projektu do-
šlo k  výměně stávajících svítidel za 
úsporné LED osvětlení jednotného 
typu STREETLIGHT. V současnosti 
máme 9 druhů svítidel, většina neú-
sporných, z nichž některá jsou ještě 
z  roku 1973. Předpokládáme roční 
úsporu el. energie a  snížení poru-
chovosti.

Celkové náklady na tuto akci 
jsou 2  298  189 Kč, z  toho dotace 
z  Ministerstva průmyslu a  obchodu 
(MPO) byla v částce 1 114 687 Kč.

A nyní ke stěžejním akcím:
Průtah obcí Mistřice:
Již v  jarních měsících jsme se na 

tuto akci připravovali následující-
mi činnostmi: soutěžení stavebních 
fi rem, dozorů, příprava staveniště – 
kácení stromů, demontáž kříže u lip, 
demolice domu č.p.198, jednání s fy. 
ŘSZK, SVaK, EON, Cetin, RWE  
ohledně jejich zařízení a  možných 
přeložek. O možné spolufi nancování 
jsme žádali Státní fond dopravní in-
frastruktury, a to o částku cca 3 mil 
Kč. Bohužel jsme v  tomto případě 
nebyli úspěšní z  důvodu výjimek 
v šířce a spádu chodníku a situování 
zastávek. Z  celkového jednání pra-
covníků fondu jsem měl rozporupl-
né pocity.

Doporučili nám projekt předělat 
a opětovně zažádat v roce 2021 s re-
alizací v roce 2022. Na tento postup 
jsme nemohli přistoupit z  důvodu 
načasování akce s  investorem státní 
komunikace ŘSZK.    

Ve  výběrovém řízení, kde je in-
vestorem obec Mistřice, uspěly fy. 
Vyskočil RP s.r.o  s částkou 5 974 000 
Kč (kanalizace a přeložka vodovodu) 
a  SMO a.s. v  částce 8  225  038 Kč 
(chodníky, gabionová zeď, parkovi-
ště, opěrné zídky, napojení komuni-
kací). Celková rozpočtová částka dle 
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projektanta byla 16,5 mil Kč.
Podařilo se nám uspět s  žádos-

tí u  Zlinského kraje z  programu 
Vodohospodářská infrastruktura 
na část projektu „Oprava kanaliza-
ce a  přeložka vodovodu Mistřice“. 
V tomto případě nám byla odsouhla-
sena částka až 2 542 000 Kč.

Ve výběrovém řízení na komu-
nikaci – investor ŘSZK zvítězila fy 
SMO a.s. (částka 11,265 mil Kč).

Dle původních předpokladů jsme 
měli celou akci dokončit do konce 
roku 2020. Bohužel z  důvodu deš-
tivého počasí, komplikovaného na-
pojení domovních kanalizačních 
přípojek, zvýšení rozsahu výměny 
vodovodního řádu a  v  neposlední 
řadě i problémů se špatnou únosnos-
tí podkladu komunikace a chodníků 
došlo k posunům termínu realizace. 

Práce byly zahájeny dne 27.dubna 
2020 a byly rozděleny na dvě etapy. 
S tím souvisely objízdné trasy, zajiš-
tění autobusové dopravy a následně 
i náhradní kyvadlové dopravy.

Tento rok se nám podařilo kom-
pletně provést práce související se 
státní komunikací tzn. provedení 
nového živičného povrchu komuni-
kace v délce cca 600 m včetně zruše-
ní kanalizace v délce 300 m a opra-
vy kanalizace v  celkové délce 376 
m (v  dimenzích DN400 a  DN300) 
a  domovních přípojek v  délce cca 
350 m (dimenze DN200 a  DN150). 
Zároveň jsme řešili opravy stávají-
cích šachet včetně propojení na stá-
vající potrubí a  opravu části kana-
lizace do „Kopců“).  Byl dokončen 
úsek přeložky a  výměny litinového 
vodovodu vlastníka SVaK v  celkové 
délce cca 300m včetně rekonstrukce 
vodovodní šachty u zastávky a všech 
domovních přípojek na nový řád. Ve 
spolupráci s fy CETIN jsme provedli 
částečné zrušení nadzemního vedení 
v podobě stávajících dřevěných slou-
pů v  úseku od domu p. Kocába po 
dům p. Blahy. Obec Mistřice před-
připravila optochráničky v celé délce 
trasy včetně odbočovacích míst pro 
budoucí optické zasíťování dané lo-
kality. Tam, kde to bylo žádoucí, byl 

přiložen kabel pro rozhlasové a  ve-
řejné osvětlení. Zahájili jsme rovněž 
výstavbu a  rekonstrukci kanalizace 
pod gabionovou zdí.

Bohužel práce na chodnících 
a  gabionové zdi v  první etapě na-
braly zpoždění částečně způsobené 
objektivními příčinami a  částečně 
zaviněné dodavatelem  (nesplnění 
dohodnutých termínů).

Z tohoto důvodu jsme pozastavi-
li práce na pravé straně komunikace 
směrem na Javorovec - od objektu 
SVaK (vodárna) po přední mostek, 
dokud nebude kompletně dokonče-
na levá strana komunikace. Zároveň 
se pokusíme zažádat Zlínský kraj 
o dotaci přes program „Podpora ob-
novy venkova“ na tuto část chodníků 
pro rok 2021.

Konečný termín dokončení včet-
ně kolaudace je květen 2021. 

Javorovec 
V  letošním roce byly v  místní 

části  Javorovec investovány značné 
fi nanční částky.

Především zde byla provedena 
oprava místní komunikace v  lo-
kalitě obora včetně točny autobu-
sů a s  tím související projekty, které 
tomu předcházely. 

Stěžejní byla dohoda s vlastníkem 
části pozemků situovaných pod toč-
nou, na kterou následně navazovala 
úprava projektu točny. Při samotné 
realizaci projektu proběhla oprava 
stávající nevzhledné opěrní zdi, do-
šlo k odstranění starého objektu za-
stávky, dále byl napojen vodovod od 
panelové cesty na stávající vodovod 
situovaný v točně, provedení pomo-
cí odvodňovacích žlabů. Ve středu 
točny došlo k  vybudování kruhové 
plochy ze žulových kostek za účelem 
snížení rychlosti a  vymezení otáče-
ní autobusů a  k  uložení chrániček 
pro budoucí inženýrské sítě (nava-
zující investice EON – zemní kabel 
Trafostanice – ČS).

Navíc v komunikaci obora – toč-
na byla opravena stávající kanali-
zace v  délce cca 340 m, položeny 
optochráničky pro zasíťování dané 

lokality a položeny kabely veřejného 
osvětlení a rozhlasu.  

V neposlední řadě došlo k rekon-
strukci parkoviště v  oboře a  u  č.p. 
444 bylo parkoviště vybudováno ze 
zasakovací dlažby.

Byl proveden litinový vodovod 
DN100 podél panelové cesty v délce 
100m v  rámci projektu „Dostavba 
vodovodu Javorovec řád J4 “. Na 
tento vodovod budou napojeny tři 
nemovitosti, které mají problém 
se závadnou pitnou vodou. Tímto 
je zároveň zajištěna dostatečná 
kapacita pro rozvoj dané lokali-
ty. Celkové náklady na akci činily 
847 778 Kč, z toho ze Zlínského kra-
je očekáváme podporu z  programu 
„Vodohospodářská infrastruktura“ 
ve výši do 286 000,- Kč. 

Celkové investice související 
s  vodovodem, komunikacemi, par-
kovišti a točnou se pohybují v částce 
6,6 mil Kč. Z toho jsou dotace v část-
ce (0,286 mil Kč ze ZK, 1,844 mil Kč 
z MMR ČR). 

      
V  průběhu roku jsme vykoupili, 

provedli směny, či připravili k  pro-
deji:
 prodej, vykoupení a  směna po-

zemků v  Mistřicích – Štěpy 
(v okolí tzv. uličky)

 byla provedena směna pozem-
ku v  Mistřicích – Štěpy (st56, 
p.č.4688 za st67, č.p 44)

 vykoupení pozemku pod Božími 
mukami v k.ú Mistřice  

 vykoupení pozemku v  Javorovci 
č.p. 315/2   pro napřímení cesty 
k rybníkům

 vykoupení pozemků v  Javorovci 
pod točnou

 prodej části pozemků p.č.20, 
p.č.255 v k.ú Javorovec – celkově 
do 1500 m2

Průběžně odkupujeme od obča-
nů ornou půdu z důvodu příprav na 
pozemkové úpravy. 

Proto bych chtěl požádat občany, 
kteří uvažují o  prodeji orné půdy, 
aby ji přednostně nabídli k  prodeji 
obci Mistřice.  
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A co plánujeme na rok 2021
V následujícím roce se zaměříme 

na dokončení jak rozpracovaných 
projektů, (především práce souvi-
sející s  realizací akce „Průtah obcí 
Mistřice“), projektů, na které se nám 
podařilo zajistit dotace v roce 2020, 
tak i zahájení a dokončení zcela no-
vých projektů.

Z projektů, na které se nám poda-
řilo zajistit dotace v roce 2020: 

Dětská hřiště
Pro naše nejmenší připravujeme 

na rok 2021 rozšíření stávajícího dět-
ského hřiště na návsi a  nové dětské 
hřiště u  sportovního areálu TJ Sokol 
Mistřice. V  rámci projektu „Hřiště 
Mistřice“ zde bude provedena výsad-
ba zeleně pro částečné zastínění hřiště, 
a  to z  důvodu nemožnosti využívání 
areálu za silného odpoledního slunce 
v  letních dnech. Dále bude pořízena 
chybějící houpačka pro děti, vystaveny 
dvě věžičky spojené lanovým mostem 
a skluzavkou. Tento herní prvek bude 
připomínat místní pověst „ O rozmar-
né Terezce“. Dále zde bude naistalová-
no vahadlo a dětský kolotoč. Celý areál 
bude oplocen z  důvodu bezpečnosti 
dětí a  zabránění pohybu psů a koček 
po dětském hřišti. Při realizaci projek-
tu „Hřiště u TJ Sokol“ bude nainstalo-
vána houpačka, multifukční věžička se 
skluzavkou a pískoviště. Zahájení rea-
lizace obou projektů je plánováno na 
prosinec 2020, dokončení duben 2021, 
celková částka 920 495 Kč, z toho dota-
ce z prostředků MMR ČR činí 644 000 
Kč. 

Kříž Javorovec – Točna 
Celkové náklady akce se budou 

pohybovat v  částce cca 200  000 Kč. 
Dotace z  Ministerstva Zemědělství 
je ve výši 70 % tj. 140  000 Kč.  
Restaurování kříže proběhne v první 
polovině roku 2021.  

Předmětem restaurování bude od-
stranění nevhodných nátěrů, oprava 
trhlin, impregnace a  nová kamenná 
základna. Zásadou při restaurování 
bude snaha o zachování historického 
charakteru předmětného díla.

Protipovodňový digitální plán 
Bude vypracován povodňový di-

gitální plán obce Mistřice-Javorovec. 
Součástí bude i nákup výkonné elek-
trocentrály.  Celkové náklady činí 
332 750 Kč, dotace z Ministerstva ži-
votního prostředí ČR – (dále v textu 
MŽP ČR) je ve výši 85 %. 

Revitalizace zeleně v Mistřicích 
na návsi, plochy u kaple a gabiono-
vé zdi

Realizací projektu dojde k  oži-
vení návsi a  okolí. Jedná se přede-
vším o  vysázení zeleně a  stromů. 
Dojde rovněž k instalaci části laviček 
a chodníků.

Předpokládané náklady by měly 
být ve výši cca 2 mil Kč (z toho dota-
ce z MŽP ČR ve výši cca 1,3mil Kč).

Řešení separovaných odpadů 
Mistřice

Realizací projektu bychom chtěli 
podpořit občany ve třídění odpadu 
a  tím do budoucna zamezit zbyteč-
nému navyšování poplatků.

Součástí projektu bude zakoupe-
ní 3 ks natahovacích kovových kon-
tejnerů, 6 ks nádob a  stacionárního 
drtiče-štěpkovače. Celkové náklady 
předpokládáme do částky 838  000 
Kč. Z toho jsou dotace z MŽP ČR ve 
výši až 589 000,-Kč.

Parkovací plochy Javorovec 
- podél státní komunikace u  hos-
půdky „U kameňa“

V návaznosti na práce opravy se-
suvu, které fi nancovalo ŘSZK v roce 
2020, bychom chtěli v  jarních měsí-
cích roku 2021 zrealizovat parkoviště 
podél této komunikace. Délka parko-
viště bude cca 72m a šíře 2m se zasa-
kováním a úpravou stávající zastávky 
včetně nového přístřešku.  Tyto prá-
ce byly původně plánovány na rok 
2020, ale z  důvodu dopravní situa-
ce související s realizací akce „točny 
a průtahu Mistřice“ jsme je odložili 
až na rok 2021. Předpokládaná část-
ka činí cca 650 000 Kč.

Oprava stávající dešťové kana-
lizace v  Javorovci na pozemcích 
p.č.24/1, 24/2 a st č.49,  která je v ha-
varijním stavu. Celková délka opravy 
cca 45 m, profi lu DN400 včetně 3 ks 
spádišťových šachet.  

Další akce, které bychom chtěli 
zrealizovat v  návaznosti na získání 
možné podpory.  
 je rekonstrukce místní komuni-

kace v lokalitě „Větřák“ od domu 
č.p. 229 po křižovatku u vodoje-
mu včetně komunikace k  novo-
stavbám. Na základě kompromis-
ního řešení s  majiteli pozemků, 
na kterých se bude část stavby re-
alizovat jsme vypracovali projekt 
a v současnosti připravujeme po-
dání žádosti na MMR ČR o  do-
tační příspěvek až do výše 80 %. 

  Náklady na realizaci se pohybují 
okolo 5 mil Kč.

 Parkoviště Žlébek - parkoviště se 
zasakovací plochou pro cca 15 
automobilů. Opět bude podána 
žádost na MMR ČR o  dotační 
příspěvek až do výše 80 % nákla-
dů. Celkové náklady projektu cca 
1,3 mil Kč.  

Předpokládáme, že opětovně 
ještě zažádáme o  fi nanční příspě-
vek od Ministerstva kultury ČR 
a  Zlínského kraje na obnovu kul-
turní památky „Bilavčíkův kříž“, 
který se nachází poblíž areálu 
AGRI-M Mistřice spol. s r.o..

V současnosti připravujeme i zá-
sadní projekt pro následující obdo-
bí „Splašková kanalizace v Javorovci 
s  přečerpáváním do Mistřic a  dopl-
nění stok a vodovodu v Mistřicích„.

Předpokládáme náklady až do 
výše 40 mil Kč s dotací v  částce až 
70 %. V  současnosti realizujeme 
projektovou dokumentaci, na kte-
rou jsme získali podporu od ZK. 
Dokončení projektové dokumenta-
ce předpokládáme v první polovině 
roku 2021.    

Myslím, že jsme odvedli kus prá-
ce, za kterou bych chtěl poděkovat 
zastupitelům obce, pracovníkům 
obecního úřadu, spolkům a  všem 
občanům, kteří se na rozvoji naší 
obce podíleli. 

Vlastimil Jánoš
Starosta obce
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Památky dříve a dnes
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Vítání občánků Evidence 

obyvatel
Narozeno: 
Josefína Lekavá
Viktorie Hubáčková
Klára Bilavčíková
Jonáš Mach
Matyáš Vajdík
Tobiáš Peška
Tereza Kašná
Radovan Jurča

Úmrtí:  
Marie Žišková
Ludmila Maňásková
Alois Janků
Marie Vlachynská
Jarmila Mikulková
Františka Šimková
Jiřina Magdálková
Ludmila Kojetínská

Přihlášeno: 11
Odhlášeno: 17

Stav obyvatel k 30. 11. 2020 – 1 172
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O mistřické knihovně 
Ráda bych tento článek psala o ak-

cích, které jsme v roce 2020 uspořáda-
li. Ráda bych se pochlubila tím, co vše 
jsme pro vás zorganizovali a  udělali. 
Článek by však byl příliš krátký. Asi 
bych skončila právě touto větou a ná-
sledovalo by poděkování. Asi všichni 
tušíte proč… Situace v tomto roce ta-
kovým počinům nepřála.

Takže začnu jinak. Jen ta knihovna 
je živá, do které lidé chodí. Ta, ve které 
se něco děje. Ta, kde se lidé cítí dobře 
a která má lidem co nabídnout. 

Už jste četli nejnovější detektivní 
titul od Bryndzy, kde vrah není znám 
až do samého konce? Je to hodně na-
pínavé… Romány pro ženy od Hara-
simové vám zase rozproudí fantazii 
a umožní se oprostit od každodenních 
starostí.  Celá rodina pak může strávit 
bezva chvíle u spousty nových desko-
vých her. Například Osadníci z Katanu 
je hra, která zaručeně chytne děti i do-
spělé a budete ještě druhý den mluvit 
o tom, kdo komu prodal kolik oveček 
a kolik kamenů to stálo. Nebo otestuj-
te svůj postřeh u hry Double. Budete 
lepší, než vaše děti? A  co teprve vy-
zkoušet Albi tužku z  edice Kouzelné 
čtení – tyto knihy samy dětem přečtou 
pohádku nebo je poučí o tom, kde žije 
např. mlok skvrnitý, naučí je abecedu 
či anglická slovíčka. 

A  také díky tomu jsme v  roce 
2020 obsloužili 986 návštěvníků, půj-
čili jsme jim dohromady 3.106 knih, 
a v databázi máme 102 registrovaných 
čtenářů. Co to znamená? Chodí k nám 
10% obyvatel Mistřic, každý přišel 
průměrně více než devětkrát a přeče-
tl asi 30 knih. To je slušné, nemyslíte? 
A  co vy, kdo k  nám ještě nechodíte? 
Kdy se zastavíte? Registrace je zdarma! 
Máme k dispozici vice než 3.000 titulů, 
z nichž přibližně polovina je pravidel-
ně obměňována v  rámci výměnného 
fondu a doplňována novinkami kniž-
ního trhu. To znamená, že je pořád 
co číst. A pokud potřebujete něco, co 
u  nás právě nemáme, seženeme pro 
vás danou knihu odjinud.

To však nestačí. Již v průběhu roku 
2019 se ukazovalo, že knihovna není 
v souladu s tím, jak by v dnešní době 
měla vypadat a fungovat. Staré vybave-
ní a nefunkční počítače byly jen částí 
problému. Rozmístění nábytku bylo 
takové, že babičky při výběru knih 
u  regálů zakopávaly o  hračky, se kte-
rými si hrály děti maminek, které se 
právě začetly do zajímavého románu. 
A při většině akcí do sebe lidé kvůli ne-
dostatku prostoru naráželi. Proto jsme 
se rozhodli celou knihovnu předělat. 

Díky fi nancím Obecního úřadu 
Mistřice a dotacím, které se nám po-
dařilo získat, jsme si mohli dovolit 
opravdu hodně. Nový moderní náby-
tek ve vstupní hale uvítá čtenáře svou 
vlídností a vtáhne je dovnitř. Stav so-
ciálního zařízení odpovídá soudobým 

standardům. Dětský koutek pro nej-
menší ve výpůjční místnosti pak za-
jistí bezpečnost dětí i  našich seniorů, 
kteří nešlápnou na autíčka, se kterými 
si malí čtenáři hrají. Nová výpočet-
ní technika dá uživatelům knihovny 
možnost pracovat, jako by byli doma 
či v univerzitní studovně a nám umož-
ní pořádat akce a přednášky. Když ještě 
připočteme to, že jsme vymalovali, je 
nyní naše malá knihovnička připrave-
na, až covid pomine. 

Potom se budou dít věci. Pro kaž-
dého něco najdeme. Rodičům s  nej-
menšími dětmi nabídneme tvořivá do-
poledne spojená s hranou nebo čtenou 
pohádkou. Starší děti s  námi budou 
moci tvořit, hrát deskové hry a přespat 
v  knihovně v  rámci Noci s  Anderse-
nem. Školou povinní přijdou na be-
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sedy, kde je naučíme, že není důležité 
všechno znát, ale vědět, kde a  jak to 
najít. Studenty podpoříme půjčová-
ním odborné literatury, nebo naopak 
oddechovou četbou. Dospěláci určitě 
uvítají, že si jejich děti na chvíli vezme-
me k sobě a oni si budou moci v klidu 
číst či relaxovat. Pro seniory plánuje-
me tréninky mentální kondice a kur-
zy práce s  počítačem. A  pro všechny 
pak budeme pořádat promítání fi lmů 
v rámci kinovečerů. Prostě vám všem 
chceme ukázat, že knihy a  knihovna 
mohou být opravdová zábava. 

O všech těchto akcích vás budeme 
informovat především prostřednic-
tvím webových stránek https://mistri-
ce.knihovna.cz/. Zde je pro vás připra-
vena také anketa ohledně hodnocení 
služeb knihovny. Budeme velmi vděč-
ni za váš upřímný názor. Je pro nás 
důležité vědět, co si myslíte, abychom 
vám mohli vyjít vstříc a služby knihov-
ny i nadále zlepšovat.  

Plány jsou veliké, snad to vyjde. Přejeme vám hezké Vánoce a  hlavně 
zdraví v novém roce 2021. 

Tak, a teď to poděkování. DĚKUJI VÁM!!! 
Obec Mistřice – fi nanční podpora 
Libor Bartas – IT práce
Petr Tománek – stavební úpravy a ochota řešit komplikace 
Linda Svitáková – grafi cký návrh, malování
Josef Sviták – stěhování 
Ondřej Vlček – lavice s policemi na hračky
Jiří Ondrušek – sedací vak
sponzor z řad čtenářů – fi nanční dar na nákup koberce do dětského koutku
moje rodina – za vše

Běžná otevírací doba knihovny:

St 16:00 – 19:00
Pá 16:00 – 18:00

Mateřská škola

Letní prázdniny jsou více jak tři 
měsíce za námi….nic nového pod 
sluncem, řeknete si možná. Ano, je 
to tak. Pokaždé se ohlížíme za prázd-
ninami a vzpomínáme na procházky 
tam, kde končí mýtina a začíná bor, 
na výlety k  vodě, na hrady a  zám-
ky…, prostě kamkoliv, kde to máme 
rádi a kde načerpáme energii do dal-
ších dnů. A že jí je v září potřeba!

Letos  jsme zahájili 1. září,  zapsali 
50 dětí do dvou heterogenních tříd, 
takže kapacita MŠ byla opět naplně-
na. Kolektiv dětí a zaměstnanců při-
jímá 14 nových dětí kamarádsky.

Společně se sžívají, jedni si zvyka-
jí na úplně nové prostředí, jiní zase 
na změny, které přišly po prázdni-
nách. 

Do pracovního poměru nastou-
pila nová kvalifi kovaná paní učitel-
ka Kristýna Březinová. Paní učitelce 
přejeme hodně sil a  radosti při vý-
chovně vzdělávacím procesu s dětmi 
a spokojenost v novém kolektivu. 

Paní učitelce Bc. Pavlíně Jurčové 
(Špičákové), která na naší školičce 
působila již šestým školním rokem 
(od září 2014), přejeme pohodovou 
mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Děkujeme za celý kolektiv za-
městnanců mateřské školy a  rodiče 

dětí za vynikající pedagogický pří-
stup, spolupráci ve výchovně vzdělá-
vacím procesu a těšíme se na opětov-
né setkání s předškoláky.

Při všech činnostech v  naší ma-
teřské škole se u dětí postupně tvoří 
soubory předpokládaných vědomos-

Těšíme se do školky……..

y y ý
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tí, dovedností, schopností, postojů 
a hodnot důležitých pro osobní roz-
voj a  uplatnění nejen v  nadcháze-
jícím stupni vzdělávání v  základní 
škole, ale i v samotném životě. Před-
školní děti bývají hrdé na své doved-
nosti a rády předvádějí, co se naučily 
ve školce s  paní učitelkou.  Každý 
den je jiný… naplněný hrou, prožit-
kovým učením, činností v kolektivní 
a  individuální logopedické péči, ve 
výtvarném kroužku Tvořeníčku, ve 
Zvídálku, kde se nejstarší předškolní 
děti učí hrovou formou rozvíjet lo-
gické myšlení a  paměť prostřednic-
tvím ICT techniky – tabletů.

Ale bez kvalifi kovaných peda-
gogů, dostatečného vybavení třídy 
a  herny didaktickými pomůckami, 
a  využíváním kvalitních a  moder-
ních vzdělávacích metod by ži-
vot v  naší školičce nebyl barevný. 
K tomu nám pomáhá i aktivní denní 
komunikace s rodiči.  

Všem rodičům za tento přístup 
a ochotu zapojit se do dění mateřské 
školy děkuji. 

Při fi nancování nových didak-
tických her do hracích center a  tě-
lovýchovného náčiní jsme našli 
pochopení a  štědrost u  sponzorů: 
Lékaři L&K  s.r.o. MUDr. Jiří Lap-
čík, MIVAGROUP Company s.r.o. 
Radek Varga, TOPAGRA, spol. s r.o. 

Ing. Vlastimil Lapčík, SVS – CO-
RRECT,spol. s  r.o. Milan Vyorálek. 
Za všechny předškoláky velké díky.

Děkuji vedení a  zastupitelům 
Obce Mistřice za veškerou fi nanč-
ní podporu a  pomoc při organizaci 
provozu MŠ. Bez jejich vstřícnosti by 
nebyl instalován v měsíci březnu 2020 
nový nerezový nábytek (stoly, dřezy, 
regály) ve školní kuchyni MŠ Mistřice 
ve výši 100.000,- Kč. V měsíci dubnu 
2020 byla provedena výměna stáva-
jícího dřevěného nábytku za nový 
v šatně 1. nadpodlaží pedagogických 
a provozních zaměstnanců.

Děkuji osmičlennému kolektivu 

Dařilo se nám ve školním roce 2019/2020.

Na webových stránkách www.mistrice.cz máme informace o školních a mimoškolních akcích mateřské školy.

26. 2. 2020 – 27. 3. 2020
Malovaný svět B. Němcové….

takový název nesla únorová 
a  březnová výtvarná soutěž v  rámci 
oslav 200. výročí narození B. Němco-
vé. Záštitu převzala Městská knihov-
na Staré Město a  Středisko volného 
času Klubko Staré Město, p.o.

Paní učitelky inspirovaly děti čte-
nými pohádkovými příběhy spisova-
telky a  do výtvarné soutěže zaslaly 
výtvarná dílka nejstarších předško-
láků.

Odborná porota hodnotila ze 190 

výtvarných děl a měla opravdu těžký 
úkol vybrat a  udělit první tři místa 
a navíc zvláštní ocenění v 6 kategori-
ích: MŠ, 1. – 2. třída ZŠ, 3. – 5. třída 
ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, skupinová prá-
ce a ostatní (středoškoláci, dospělí). 
Vyhodnocení probíhalo anonymně – 
bez znalosti jména a autora či školy.

Máme velkou radost z  umístění 
výtvarné práce Antonína Magdálka 
2. místo a Samuela Vavřínka 3. místo 
v kategorii: Mateřská škola.  

Všem dětem děkujeme za repre-
zentaci MŠ Mistřice.

27. 2. 2020
Návštěva předškoláků v ZŠ Mistřice

S  paní učitelkou Mgr. Lucií Při-
krylovou a  jejími prvňáčky jsme si 
povídali v komunitním kruhu a po-
malinku se rozkoukávali v prostředí 
„velké školy“. Po krátké rozcvičce nás

kamarádi vyzkoušeli z  grafo-
motoriky, určování počtu slabik ve 
slově, s  grafi ckým záznamem slo-
va. V písance měli prvňáčci za úkol 
správně napsat slova s  hláskou Z. 
Přesvědčili nás, že už umí hezky číst 
krátký text a počítat do desíti. Vzá-
jemnou výměnou dárečků, velkým 

zaměstnanců mateřské školy za opě-
tovnou kvalitní práci v roce 2020. 

Dny se krátí a  než se člověk na-
děje, jsou tu Vánoce. Krásné chvilky 
přinášejí tyto dny, zvlášť, když je pro-
žíváme s  malými dětmi. Myslím si, 
že lidé letos omezí přehnaný vánoční 
shon a budou si více užívat adventu, 
jehož posláním je naplnit člověka 
duševní pohodou, vyzvat ho k  větší 
vstřícnosti a citu, vrátit se k tradicím.  

Přeji Vám všem, abyste Vánoce 
a celý následující rok prožili ve zdra-
ví…. 

    Marcela Fusková
          ředitelka MŠ Mistřice
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poděkováním paní učitelce prvňáč-
ků za ukázkovou hodinu jsme se roz-
loučili a těšili se k dubnovému zápisu 
do 1. třídy. 

10. 6. 2020
Slavnostní rozloučení s předškoláky

….je každoroční, letos poprvé 
bez přítomnosti rodičů loučících se 
předškoláků. Vyžádala si to situace 
v  souvislosti s  COVID-19, kdy mi-
mořádné a časově omezené provozní 
podmínky mateřské školy umožni-
ly pohyb doprovázejících osob dětí 
pouze po nezbytně nutnou dobu 
v  prostorách mateřské školy. A  tak 
se s budoucími školáčky loučili pou-
ze mladší kamarádi, paní učitelky 
a provozní zaměstnanci školy. 

 18. 6. 2020 a 1. 7. 2020
Výšlap do Súhrad s  hledáním po-
kladu vodníka Kačáka

Výšlap k rozhledně Rovnina
Procvičování poznatků dětí 

o  změnách v  přírodě souvisejících 
s přechodem jarního období na letní, 
rozlišování a  správné pojmenování 
kvetoucích lučních květin, bylinek, 

trav….pozorování brouků, hmyzu, 
ptáků a volně žijících zvířat…to bylo 
cílem obou turistických výšlapů na-
šich předškoláků.

U  rybníka Kačáka nám byl od-
měnou za splněné úkoly pohádkový 
poklad vodníka Kačáka.

Při zpáteční cestě z  rozhledny 
Rovnina nám umožnila paní Vero-
nika Dostálková prohlídku retro ko-
čárků a panenek v bývalé škole v Ja-
vorovci. Děti srovnávaly dřívější typy 
kočárků se současnými a  paní uči-
telky zavzpomínaly na období svého 
dětství. Paní Dostálkové za prohlíd-
ku a  čas nám věnovaný mnohokrát 
děkujeme.   

30. 6. 2020
Vítězové výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí 2020

V letošním ročníku se na okrese 
Uh. Hradiště do soutěže zapojilo cel-
kem 1354 dětí z 13 mateřských škol, 
18 základních škol a 8 sborů dobro-
volných hasičů. Soutěž má tři části 
(výtvarnou, literární, zpracovanou 
s  pomocí digitálních technologií) 
a  probíhá v  několika kategoriích. 

Výtvarná část soutěže zaujala i naše 
předškoláky 4 -7 leté. Temperové bar-
vičky, pastelky, barevné třpytky štět-
ce, ...dobrý nápad a pak bylo z čeho 
vybírat. A kdo z našich předškoláků 
si vychutnal pocit slávy? Mireček 
Ševčík za 3. místo v  okresním kole 
a 2. místo v krajském kole, kategorii 
starších předškolních dětí, Vilémek 
Ondroušek za 3. místo v  okresním 
kole, kategorii mladších předškol-
ních dětí. Blahopřejeme a děkujeme 
za reprezentaci naší školičky.
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Základní škola

Jaký byl dvacátý rok 21. století?
V  hlavě nám proběhne spous-

ta odpovědí a  nepřeberné množství 
myšlenek.

Nás všechny školou povinné � - 
žáky, učitele a rodiče žáků – pravdě-
podobně napadne především jedno 
velké téma, a to DISTANČNÍ VZDĚ-
LÁVÁNÍ nebo také učení na dálku.

Je to něco, co si zatím nikdo z nás 
do této doby nevyzkoušel a  nikoho 
nenapadlo na něco takového vůbec 
pomyslet. Nebyl důvod.

I rok 2020 začal ve škole jako ob-
vykle. 

Páťáci zahájili Ples Spolku rodičů 
z Mistřic skvěle připravenou poloné-
zou za vedení paní učitelky Botkové. 
Byli po zásluze odměněni velkým 
potleskem a  chválou včetně sladké 
odměny a děvčata krásnou růží.

V  následujících dnech jsme ab-
solvovali celodenní výlet do Brna – 
Moravského zemského muzea. Plni 
zážitků jsme se těšili na další výlet 
v závěru školního roku.

První pololetí školního roku 
2019/2020 jsme ukončili předáním 
vysvědčení a zhodnocením půlroční 
práce.

Plánované akce v dalším pololetí 
nám však naboural virus.

Důvod distančního vzdělávání.
10. března jsme se ve škole během 

dopoledne dověděli ze sdělovacích 
prostředků, že následující den je ve 
škole zakázána přítomnost žáků.

Shodou okolností probíhala slo-
hová výchova v  pátém ročníku, tak 
jsme využili chvíle okamžiku, při-
pravené téma odsunuli a  nahradili 
novým – Napiš, co Tě napadne, když 
se řekne 10. březen 2020.

Dnes je 10. března.
Učitelé nám oznámili, že bude od 

zítřka zavřená škola. Budu rád, proto-
že nemusím čekat na ostatní, můžu si 
dát přestávku kdy chci a navíc, úkoly 
mám hotové za 1 hodinu, ani ne.

Naše škola v roce dvacet

Jsem rád, že premiér a  minis-
tr zdravotnictví se rozhodli uzavřít 
školy, myslím si, že tento krok udělali 
správně. Itálie koronavirus podcenila 
a  mají 10 000 nakažených a  teprve 
uzavřeli školy a úřady a tak dále.

Jestli nevíte, koronavirus je z čín-
ského Wuchanu.

Myslím si, že horší než koronavi-
rus je panika. Budu se snažit vyhnout 
nákaze koronavirem. Češi udělali chy-
bu, že dovolili jezdit lidem do Itálie. 
Ode dneška se do Itálie nesmí a  lidi, 
co jsou v Itálii, nadávají cestovkám, že 
jsou dementi.

Doufám, že Česká republika má 
na koronavirus dobré opatření. Češi 
mají zatím 0 obětí.

Miloš Zeman, prezident České re-
publiky, se moc nevyjadřuje.

Nebojím se koronaviru, a  proto 
nestresuji. U  lidí je panika, obchody 
vykoupené a myslím, že by se nemělo 
cestovat nikam. Toto byla celosvětová 
chyba. Česko má zatím 42 nakaže-
ných touto nemocí. Nakažení by měli 
nosit roušky nebo respirátory, aby ne-
nakazili ostatní.

Za porušení karantény je pokuta 3 
miliony korun.

Myslím si, že jak začal koronavirus 
v Číně, tak se měly uzavřít hranice.

A v Severní Koreji se koronavirus 
nemůže dostat, protože je tam komu-
nistický prezident Kim Čong un. 

Už je koronavirus v celé Evropě.

Tak budu doma a videohovorovat 
s kamarády.

Koronavirus je ve zkratce Co-
vid-19.(ŽÁK 5. ROČNÍK)

Od 11. března začala výuka na 
dálku.

Byl to měsíc pokusů a  nasta-
vování nejoptimálnějšího způso-
bu komunikace mezi rodiči, žáky 
a  námi pedagogy. Hledali jsme 
možné prostředky, aby výuka, in-
formovanost a komunikace byla co 
nejlepší. Zřídili jsme tzv. úkolový 
web, postupně jsme začali vyučo-
vat online, zasílat družinkové vý-
zvy k zahnání dlouhé chvíle a těšit 
se na den, kdy budeme zase všichni 
ve škole. Období učení a  učení se 
na dálku bylo dlouhé. Jak je který 
z žáků prožíval?

Pár příspěvků žáků 4. a  5. roč-
níku z dopisů v období distančního 
vzdělávání:

… Znechuceným způsobem za-
pínám internet, abych zjistil, jaké 
nové zadání mám splnit do školy. 
Postupně úkoly zpracovávám a  pl-
ním podle mých vědomostí. S úkoly, 
se kterými si nevím rady, počkám na 
příchod rodičů z  práce, kteří musí 
vir nevir neustále pracovat. Mezitím 
zkontroluji psa na dvorku, jestli má 
co jíst a pít. Potom sleduji Učitelku 



strana 14

Mistřické noviny

v televizi. A je čas obědu. Po obědo-
vém odpočinku se jdu proběhnout 
se psem. Po příjezdu rodičů z práce 
děláme zbylé úkoly.

… poslechl jsem si zadání slohové-
ho úkolu, a proto Vám píšu, jak trá-
vím korona virové prázdniny. 

Prázdniny si docela užívám a za-
tím mi nevadí, že jsem pořád doma, 
i když se mi už stýská po kamarádech. 
Ráno vstávám tak kolem osmé, po-
dívám se na mobil, dám si vitamíny, 
posnídám a  jdu na úkoly. Ty mě ne-
baví, ale musím je splnit. 

Po úkolech si to už užívám. Hra-
jeme pink ponk. To mě fakt moc baví. 
S taťkou hrajeme šachy. Chodíme na 
dvůr skákat na trampolínu, ale to už 
neplatí, protože jsem vyletěl z  tram-
políny a  málem jsem se zmrzačil. 
Takže máme doskákáno. Baví mně 
pomáhat taťkovi na zahradě. V  so-
botu jsem zasadil strom a  pomohl 
nasadit nové jahody. Když se urodí, 
tak vám přinesu ochutnat. Nemusí-
te se bát, u nás je vše bio. Maminka 
dbá na zdravé věci. Přemýšlíme, že 
bychom si pořídili pejska. Snažím se 
vybrat rasu, která by se k  nám ho-
dila. Můžete mi pomoct s  výběrem. 
Všechny tipy se hodí. To je asi všech-
no. Doufám, že prázdniny budou ješ-
tě dlouhé a vrátím se až do Bílovic. 
Jen škoda, že nemůžu hrát tenis, ten 
mně opravdu chybí. 

…píšu Vám dopis z domu, jak pro-
žívám karanténu.

S bráchou jsme doma, ten se učí, 
chodí na brigádu a za galánkou �.

Já docela dlouho spím � a učím se 
spíš až odpoledne. Když je pěkně, jdu 
ven na zahradu.

Taky u  nás byla párkrát babička 
s dědou, ale mamka chce, aby raději 
byli doma kvůli Coroně. Ale já bych 
chtěl, aby byli u  nás častěji. Mamka 
s taťkou chodí do práce na směny.  

Mně se moc doma nechce učit, je 
to lepší ve škole. Mamka mě s úloha-
ma pořád uhání. Babička nám ušila 
roušky. Moc se těším až budu moci 
normálně ven a bez roušky. Je to celé 
divné a v televizi taky pořád mluví jen 
o Coronaviru. Blbé je, že v karanténě 
nemůžeme chodit na šlahačku.

         
… Co dělám? Kromě toho, že se 

učím, tak pomáhám. S dědou jsem ře-
zal maso na klobásky a pak mlel a jak 
byly hotové, tak i  udil. A  pak i  jedl. 
Byly výborné.

A taťkovi jsem pomáhal s brouše-
ním, řezáním a lakováním dřeva, aby 
si ho mamka dala za gauč a vyzdobi-
la. Taky seču trávu.

Mamce pomáhám s vařením. Sám 
jsem si udělal těsto na langoše a pa-
lačinky. 

Nechali jsme připustit naši za-
krslou králičici a  v  polovině dubna 
bude mít malé. Už měla jedny, ale ty 
porodila mrtvé. Tak čekáme, jak to 
dopadne.

Když je hezky, chodíme hrát te-
nis a fotbal na hřiště, abychom vybili 
energii a nezlobili mamku.

S datem 25. květen 2020 byla mož-
nost vrátit se zpět do školy, ale výuka 

ve škole nebyla pro všechny povinná. 
Školy obnovily provoz, bylo však na 
dobrovolnosti zákonného zástupce, 
zda své dítě do školy pošle. Z 58 žáků 
školy se vrátilo k prezenční výuce 46 
žáků. S  návratem do školy se pojila 
spousta výjimek a podmínek v orga-
nizaci školy a vyučování.

Ve škole nebylo možné uskuteč-
nit společné akce. 

Rozloučení s  páťáky jsme zreali-
zovali pouze na půdě školy, bez pří-
tomnosti rodičů. Využít obřadní síň 
obecního úřadu a dát akci slavnostní 
punc nám v tuto dobu neumožňova-
la hygienická opatření.

Rozdáním vysvědčení byl ukon-
čen školní rok 2019/2020, který byl 
svým průběhem pro všechny zúčast-
něné výjimečný.

Pedagogové se učili a  snažili se 
následně využívat při vzdělávaní 
žáků digitální technologie.  Rodičům 
byla bez varování přisouzena role 
učitele, studovali zadání, vysvětlovali 
učivo, komunikovali s  námi, pomá-
hali. Za to jim patří velký dík. A žáci? 
Byli nuceni omezit kontakty s kama-
rády a  spolužáky, ocitli se najednou 
v online prostředí, bez osobní komu-
nikace, bez možnosti mít učitele jen 
pro sebe v tu potřebnou chvilku…

V září jsme začali nový školní rok 
s nadějí, že se vše vrátí do starých ko-
lejí – žáci a učitelé ve škole. 

Nastoupilo 10 nových žáků do 
první třídy. Zahájili jsme v počtu 56 
žáků.

Už první školní den nebyl jako 
dřív – přišla první opatření - roušky 
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pro návštěvy školy, tzn. pro rodiče 
prvňáčků.

V průběhu září čtvrťáci navštívili 
dopravní hřiště, zdokonalili se v pra-
vidlech silničního provozu a na jaře 
se pokusí získat průkaz cyklisty. 

Ve školní družině zažili všichni 
jedno úžasné odpoledne s  vycvi-
čenými psy, kterému dali název Psí 
pohlazení. Sami účastníci si mohli 
vyzkoušet povely a vedení psa. 

Do Vánoc máme v  plánu ještě 
spoustu akcí a projektů.

A  je to tady, 14. října opět pře-
cházíme na distanční vzdělávání. Po-
učeni z jara, po pár dnech zadaného 
opakování a procvičování učiva, pře-
cházíme opět na online výuku. 

18. listopadu se nám vrací první 
a  druhý ročník zpět do školy, hu-
ráááá! 

Na 30. listopadu se připravuje ná-
vrat do školy i pro další ročníky. 

Těšíme se, že budeme mít všech-

ny žáky zase pod jednou střechou.  
Byť je to za realizace přísných hy-

gienických opatření, na úkor celoškol-
ních setkávání a společných prožitků. 

Ale hlídá nás PES . 
Věřme tomu, že vše uhlídá a my 

se budeme v příštím a v každém dal-

ším roce potkávat ve škole, ne u mo-
nitorů a všechno bude, jak má být!

Vám, vážení a milí občané, 
přeji do dalšího roku, aby byl plný 

pohody a pevného zdraví.
Za všechny ze ZŠ 

Vladimíra Hrdinová 

Spolek rodičů z Mistřic 
Blíží se konec roku a my máme bilancovat, co se po-

vedlo a co ne. Každý rok plánujeme, co všechno pro děti 
a dospělé v naší vesnici připravíme, ale letos to prostě 
nevyšlo. 

Pár akcí jsme uskutečnit stihli. V  lednu rodičovský 
ples a  v  únoru maškarní. Prázdniny jsme zahájili, již 
tradičně, se skupinou Podjezd a ve večerních hodinách 
nám předvedli své umění FAJRÁCI se svou ohňovou 
show. Na konci srpna se děti mohly na tančáku rozloučit 
s prázdninami. Byl připravený bohatý program, ale účast 
byla velmi slabá, což se dalo vzhledem k situaci i tak tro-
chu očekávat. 
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Velmi kladně hodnotím třetí turistický výšlap do 
Valtic, který jsme podnikli v  září. Počasí nám přálo 
a všichni jsme si to moc užili. 

Ale hlavu vzhůru, neboť i  na rok 2021 plánujeme 
spoustu akcí. Ovšem je ve hvězdách, co se uskuteční. 
Doufejme, že vše bude, jak má  

O všech akcích  vás budeme informovat na webových 
stránkách obce Mistřice.

Děkujeme Obecnímu úřadu za fi nanční podporu, bez 
které by náš Spolek nemohl fungovat. 

Za Spolek rodičů vám přeji pohodové prožití svátků 
vánočních a   vše nejlepší v  novém roce, hlavně pevné 
zdraví i nervy. 

Vendula Kašná,
Předsedkyně Spolku rodičů z Mistřic 

Tak trochu zvláštně krásný rok
Musím říct, že tento rok utekl nějak rychle. Možná 

jste si toho všimli také, ale jak stárnete, je každý rok kratší 
a kratší. I my si toho všímáme, protože se nám v poslední 
době stává, že si řekneme frázi: „A vzpomínáte, jak jsme 
byly…“, a v tu ránu si uvědomíme, že už tu nějaký čas 
jsme, konkrétně šestý rok, a opravdu máme na co vzpo-
mínat. Tak si pojďte zavzpomínat společně s námi i na ten 
trochu zvláštní rok 2020.

Vezmeme to hezky postupně od prosince roku 2019. 
Vzhledem k tomu, že noviny vychází jeho začátkem, 
byla by škoda zapomenout na zpívání u Rozsvěcování 
vánočního stromu v Mistřicích, kde každoročně „kle-
peme kosu“, ale aspoň máme výmluvu k tomu, abychom 
se zahřály dobrým svařákem a medovinou. Tuhle tradici 
máme vážně rády, možná i proto, že se můžeme potkat             
se všemi známými a zároveň si poslechnout i potenciální 
mladší nástupkyně z řad předškolních  a školních dětí. 

Občas se nám poštěstí zazpívat koledy i jinde. Ten-
tokrát jsme těsně před Vánoci zavítaly do Částkova, kde 
jsme zazpívaly vánoční koledy a kulturně se vzdělaly při 
divadle místních divadelních ochotníků. Pokud budete 
mít cestu, určitě se zajeďte podívat. 
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Vánoce a vánoční svátky jsou přímo stvořeny k setká-
vání, i proto jsme již druhým rokem uspořádaly Štěpán-
skou besedu u cimbálu, z níž si můžete prohlédnout také 
fotografi i. Jsme moc rády, že i Vám se akce líbí a zda se 
3. ročník uskuteční i letos nebo až v dalším roce, to se i 
my necháváme překvapit. On ten rok 2020 byl a pořád 
je tak trochu jedno velké překvapení a očekávání. I nám 
totiž paní korona začala v březnu dýchat na záda a s na-
pětím jsme čekaly, jak ty naše plány dopadnou. Ony to 
totiž nebyly jen tak ledajaké plány, ale v našich řadách 
došlo k velkým změnám. 

Jak už to tak bývá, kluci si začali všímat, že sa nějak 
moc ukazujem a potřebovali si ty svoje ženské pojistit. 
Tak sa stalo, že hned dvě naše Frajárky řekly: „ANO“. 
A že to teda zvlášť u Špičáků byl trochu fi čák, tak Pajka 
zvládla svícu, svatbu aj porodit malého šohaja Radován-
ka. No aj v Moravském Písku sa řádně na svíci zapilo 
a z naší Barunky Vintrové sa stala Breznická. Tož sa nám 
další dvě vdaly a my přejeme nejen našim novomanže-
lům, ale také malému Radovánkovi plno zdraví, štěstí 
a samé radosti v životě. A aby tomu tak bylo, tož všeci, co 
to čtú, si teď na to zdraví štamprlu dajú .

Už od prázdnin jsme se moc těšily na Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek, na které jsme pečlivě 
zkoušely. Dokonce jsme odjely do Koryčan, kde s námi 
Cimbálová muzika Oskoruša celý víkend neúnavně 
zkoušela. Avšak stalo se to, co jsme nikdo nechtěli … 
Slavnosti byly zrušeny. No co se dalo dělat jiného, než 
si uspořádat slavnosti vlastní. A tak jsme druhý víkend 
v září přece jen zazpívaly a s velkou parádou spolu 
s Obcí Mistřice uspořádaly akci Mistřické Neslavnosti, 
na kterých vystoupili i naši dva hosté – Folklorní soubor 
chasa z Ořechova a Mužský sbor JMF Derfl a. Akce to 
byla nevídaná, aj počasí vyšlo a chlapi z Derfl e sa div 
neprozpívali do nového dňa, jak sa jim od nás nechtělo. 
Jsme rády, že jste mnozí v tento den byli s námi, protože 
i pro nás to byl nezapomenutelný zážitek. 

Ani v neděli jsme nezahálely, a i když trochu unaveny, 
zpříjemnily jsme si den v Uherském Hradišti v Mojí vi-
notéce. K tanci a poslechu opět hrála naše milovaná Cim-
bálová muzika Oskoruša. 

Ráda bych zavzpomínala i na další akce, bohužel to 
už nám nebylo umožněno. Pak zazněl rozkaz: „ZÁKAZ 
ZPĚVU!“  a my se stejně jako všichni umělci na chvilku 
odmlčely. 

Ačkoliv některá vystoupení byla zrušena a v dalších 
týdnech a měsících s napětím a folklorním natěšením 
očekáváme, jak se situace vyvine, užily jsme si všechny 
akce na maximum a doufáme, že v dalším roce budeme 
moci opět nejen zpívat, ale především vystupovat a dělat 
všem folklorním nadšencům radost. 

Moc děkujeme, že nás stále podporujete a doufáme, 
že se brzo uvidíme a především uslyšíme.   A kdybychom 
vám přece jen chyběly, navštivte naše sociální sítě, kde se 
pořád něco děje. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťast-
ný nový rok.

Za Mistřické frajárky 
Mgr. Barbora Huňková

Spolek včelařů 

Mistřice a Javorovec

Přezimování včelstev proběhlo s  mírnými ztrátami 
a tak letošní včelařská sezóna začala sběrem z ovocných 
stromů. Současně také kvetla řepka, takže včely měly do-
statek pastvy. Dalším zdrojem potravy pro včely je lípa. 
Lípa medovala podle druhu, ale ke konci kvetení lípy 
začalo deštivé počasí. Deště spláchly medovici a včelaři, 
kteří spoléhali na až druhou snůšku, tak neměli téměř 
žádný med.
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Zahrádkáři z Mistřic a Javorovce
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři, 
Letošní končící rok 2020 byl jiný. Asi by nikoho z nás 

nenapadlo, že bychom mohli zažít situaci vyhlášení nou-
zového stavu, navíc tak velkého rozsahu, jaké způsobi-
lo šíření koronaviru COVID-19. Dopad této pandemie 
zasáhl nás všechny bez rozdílu jak v  oblasti pracovní, 
tak i soukromé. Restrikce a omezení zasáhly i fungování 
naší zahrádkářské organizace.

Přestože omezení zasáhlo celou řadu oblastí a ekono-
mika značně zpomalila, našich zahrádek a sadů kolem 
domů se to naštěstí nedotklo. Rostliny a  stromy rostly 
dál a  potřebovaly naši péči. Před hrozivými zprávami 
a společenskou izolací jsme tak mohli alespoň částečně 
uniknout do našich zahrádek. Odreagovat se, protáh-
nout tělo a nabrat novou psychickou sílu. Na jaře bylo 
třeba připravit záhony, vypěstovat si sazenice a  ty pak 
vysadit. Ostříhat stromy a keře a jako každý rok při če-
kání na úrodu stále bojovat s plevelem, protože ten roste 
Covid - ne - Covid! 

Ale ne celý rok byl pandemií poznamenám. Koncem 
ledna jsme naštěstí stihli uspořádat tradiční košt slivo-
vice. Sešlo se několik desítek vzorků, ze kterých nebylo 
snadné vybrat ten nejlepší. Celou akci oživil harmonikář, 
takže jsme si i „chutno“ zanotovali. V rámci koštu jsme 
zkusili i novinku, a to ochutnávku kysaného zelí. Sešlo se 
přes deset vzorků a milovníci kysaného zelí si tak přišli 
na své. Každý vzorek, tedy přesněji řečeno každý recept, 

byl jiný a zcela jistě by si našel si své konzumenty.
Začátkem července, kdy došlo k  rozvolnění restrik-

tivních opatření ohledně Covidu, se nám podařilo uspo-
řádat jedinou akci v roce, a to zahradní slavnost. A že se 
povedla! Navázala na loňskou akci spojenou s otevřením 
zahrady a současně snad i nastartovala tradici do dalších 
let. Program byl určen i pro děti, pro které jsme připravili 
soutěže a hry. Počasí sice předem nevěstilo nic dobrého, 
ale nakonec se sluníčko ukázalo a veškeré chmury zahna-
lo.  Myslím, že odpoledne si náležitě užili všichni – do-
spělí i děti. 

Z ostatních akcí jako jsou ukázky řezu se nám poda-
řilo zorganizovat jen akci u pana Jaroslava Mrazíka. Do 
jeho zahrady jsme se přišli podívat na ukázku řezu révy. 
Zbylé jarní akce jsme již naplánovat nemohli. Poslední 
byla péče o vysazení stromy na Hraničce, kde jsme pro-
vedli řez a obnovu některých stromků, které se neujaly. 
Ani každoroční návštěva některé z prodejních výstav se 
neuskutečnila. Jak víte, všechny hromadné akce byly za-
kázány a rušeny. Snad bude nadcházející rok 2021 přízni-
vější a aktuální situace již dovolí jejich uspořádání. 

Také kroužek Mladých zahrádkářů jsme byli nuceni 
letos zrušit. A  i když jsme všichni doufali, že se alespoň 
na podzim společně s  dětmi sejdeme, nebylo to možné. 
Ale na jaře jsme pro děti předpěstovali sazenice rajčat, ze 
kterých si pak doma měly vypěstovat svá první rajčátka. 
Bylo hezké vidět, s  jakým nadšením si děti pro sazenice 
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chodí a s opatrností odnáší domů. Je opravdu velká škoda, 
že jsme s dětmi nemohli pracovat víc.

Poslední akcí v letošním roce byla výsadba javorů na 
návsi. Zde bylo v  rámci připravované akce revitalizace 
zeleně v  obci a  rekonstrukce dětského hřiště na návsi, 
vysazeno 8 javorů (mléč).

Vážení přátelé zahrádkáři, zahrádkářky, vážení spo-
luobčané. Závěrem bych Vám i všem Vašim blízkým rád 
popřál, v této nelehké době, hlavně hodně zdraví, štěstí, 
pohody a optimismu a to nejen v nadcházející době vá-
noční, ale i po celý nový rok 2021.

Petr Blažek

SDH Mistřice
Jako každý rok začal svoji činnost 

sbor dobrovolných hasičů výroč-
ní valnou hromadou. Po pěti letech 
byla valná hromada volební. Členo-
vé si zvolili výbor sboru, který nyní 
pracuje ve složení: starosta Magdálek 
Tomáš, 1. náměstek a  velitel sboru 
Magdálek Zbyněk, členové výboru: 
Boček Jan st., Vycudilík František, 
Schön Martin, Abrhám David, Ko-
cáb Vojtěch, revizor účtů: Doležal 
Marek.

Výbor se scházel pouze v  době, 
kdy to letošní nařízení vlády povo-
lovala.

Na konci měsíce května se usku-
tečnil tradiční sběr starého železa 

a  papíru. bylo nasbíráno 9 tun sta-
rého železa. Starý papír byl věnován 
základní škole. Děkujeme naším 
spoluobčanům, kteří tímto podpořili 
činnost našeho sboru.

Sezóna soutěžního kolektivu 
mužů byla taky poznamenána letoš-
ní situací, družstvo se nezúčastnilo 
žádných závodů. Velká cena OSH 
Uherské Hradiště pro rok 2020 byla 
zrušena a tak se neuskutečnil ani 31. 
ročník soutěže O putovní pohár sta-
rosty obce Mistřice, ani již tradiční 
noční soutěž O  pohár RWD Fire-
teamu Mistřice. Doufejme, že si obě 
soutěže v příštím roce vynahradíme.

Zásahová jednotka měla v  roce 

2020 pouze jediný výjezd. 3.4. v 16.04 
hodin byl vyhlášen poplach. Jednalo 
se o  požár stromu u  křížku nad Ja-
vorovcem. Během nouzových stavů 
nebyla jednotka oslovena k pomoci.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se v  letošním roce po-
díleli na činnosti sboru.Velké po-
děkování patří obecnímu úřadu za 
fi nanční podporu.

S  blížícím se koncem roku chci 
popřát naším spoluobčanům krásné 
prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku hodně zdraví, štěští a lásky.

za sbor dobrovolných hasičů
starosta SDH Tomáš Magdálek

Spolek rybářů Mistřice
Rok 2020 byl pro nás, stejně jako v minulých letech, 

naplněn aktivní činností, která spočívala v  opravách 
a údržbě jak samotných rybníků, tak i jejich okolí. V le-
tošním roce, jenž je pro všechny velmi náročný, jsme 
bohužel ochuzeni o některé společné akce, které bývají 
nedílnou součástí aktivit našeho spolku. Rok zakončíme 

tradičním prodejem vánočních kaprů 22. 12. 2020. Jako 
hlavní cíl pro příští rok jsme si stanovili opravu rybářské 
chaty, v první řadě její střechy. Doufáme, že se nám za 
pomoci Obecního úřadu Mistřice podaří tento plán zre-
alizovat. Tímto chci Obecnímu úřadu Mistřice zároveň 
velmi poděkovat za podporu našeho spolku. Budeme se 
těšit na další spolupráci. 

Jménem Spolku rybářů Mistřice mi dovolte popřát 
touto cestou všem spoluobčanům Mistřic a  Javorovce 
šťastné a spokojené prožití vánočních svátků. Do nového 
roku hlavně hodně zdraví.

Petrův zdar
Za Spolek rybářů Mistřice

Eva Šilhavíková
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TJ Sokol Mistřice
V  uplynulém roce fungování na-

šeho fotbalového oddílu silně ovliv-
nila opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19. Jarní sezona 2020 byla 
kompletně zrušena. Celá zimní pří-
prava pod vedením nového trenéra 
Ing. Vlastimila Lapčíka ml. přišla vni-
več. O to víc jsme se těšili na sezonu 
novou PODZIM 2020 – JARO 2021. 
Tým mužů šel do sezony konsolidova-
ný. Získali jsme kvalitního středního 
záložníka Petra Rajnocha z  Frýdku-
-Místku a dvojici Novák, Fojtík z Ne-
dachlebic. Jako přípravu na sezonu 
jsme zvolili účast v poháru OFS. Tam 
jsme po skvělém výkonu porazili vel-
mi kvalitní Mařatice 5:1. V osmifi nále 
jsme vyhráli na hřišti v Uh. Ostrohu 
3:4. O to větší bylo zklamání z úvod-
ního kola OS, kdy jsme zaslouženě 
doma prohráli s Jalubím 0:3. Naštěstí 
tato prohra neovlivnila sebevědomí 
a  chuť do dalších střetnutí. V  násle-
dujících šesti kolech jsme už pouze 
jednou remizovali ve Vážanech. V zá-
pasech se Sušicemi, Stříbrnicemi, Tra-
plicemi, Kostelanami a  Velehradem 
jsme po velmi kvalitních výkonech 
dominovali.  Okresem zněla otázka: 
Kdo zastaví Mistřice? Na hřišti by se 
asi přemožitel hledal těžko. Zastavi-
la nás až nová vlna COVID-19, která 
ukončila podzimní soutěže. Takže bi-
lance mužů: druhé místo, pět výher, 
jedna remíza, jedna prohra, skóre 16:5, 
16 získaných bodů. Všichni, kdo na 
zápasy chodí, můžou potvrdit, že hra-
jeme pohledný fotbal, který má hlavu 
a  patu. Za to patří dík všem hráčům 
a  hlavně trenérovi. Věřím, že na jaře 
zaútočíme na první pozici zatím nepo-

ražených Mařatic. 
Mužstvo žáků jsme přihlásili do 

okresní soutěže žáků - skupina B. Je 
to soutěž, v níž se hraje na šířku fot-
balového hřiště s brankářem a sedmi 
hráči v poli. Tým vede Ing. Vlastimil 
Lapčík st. Mužstvo se tvořilo velmi 
těžce. Prvních tréninků se účastnili 
tři, čtyři žáci. Postupem času se vy-
tvořil tým asi dvanácti chlapců, kteří 
na podzim v  sedmi zápasech uhráli 
11 bodů a  jsou na pátém místě. Za 
zmínku stojí, že Jonáš Tomeček s 15 
góly je třetí nejlepší střelec soutěže 
a Tomáš Štěrba se 14 góly čtvrtý. Mám 
radost, že kluky začal po prvních ví-
tězných zápasech fotbal bavit. Většina 
z  nich se pravidelným trénováním 
velmi zlepšuje. Také soutěže žáků byly 
v průběhu podzimu přerušeny. 

Co mi dělá největší radost, je nově 
vytvořená přípravka. Pod vedením 
Vojty Ondrouška ml. se pravidelně je-
denkrát týdně schází kolem patnácti 
fotbalových nadějí. Ti nejmladší mají 
čtyři roky. Je to práce velmi náročná, 
ale krásná. Chtěl bych Vojtovi moc 
poděkovat. Vždy má tréninky per-
fektně přichystané tak, aby to kluky 
bavilo a těšili se na příště. Děkuji také 

všem rodičům, kteří nám děti na tré-
ninky vozí a podporují jejich chuť ke 
sportování. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem členům výboru: Mirce Sklená-
řové, Peťce Tománkové, Ing. Jiřímu 
Huňkovi, Míšovi Huňkovi, Markovi 
Špičákovi, Ing. Vlastikovi Lapčíkovi 
ml. za spoustu hodin strávených na 
hřišti. Bez Vás by to tady nefungovalo. 
Poděkovat chci také Ivaně Špičákové 
za prodej v naší „hospůdce“.

Poděkovat musím za fi nanční 
podporu našemu obecnímu zastu-
pitelstvu. Díky všem jmenovaným 
máme krásný fotbalový stánek. Ale 
musíme plánovat dál. Nejslabším 
místem našeho areálu je „zatuchlá 
knajpa“ ve sklepě kabin. Podle mého 
názoru nastal čas pro její totální re-
konstrukci. Ing. Jiří Vašíček zpracová-
vá studii případné rekonstrukce. Vě-
řím, že ji s  obecním zastupitelstvem 
v  dohledné době naplánujeme tak, 
abychom se tam  do budoucna nemu-
seli stydět pozvat kamaráda na pivo. 

Chtěl bych popřát všem občanům 
v dnešní nelehké době hlavně zdraví, 
štěstí a rodinnou pohodu.

            Ing. Vlastimil Lapčík st.
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Nakládání s odpady v obci
Komunální odpad
Sběr a  svoz netříděného komu-

nálního odpadu řeší v  naší obci 
Mistřice obecně závazná vyhláška 
č. 3/2016. Ta aktuálně stanovuje po-
platek za osobu ve výši 500 Kč za 
kalendářní rok. Poplatek je složen 
z  paušálu 250 Kč a  částky 250 Kč, 
stanovené dle skutečných nákladů na 
svoz odpadu (přepočet z roku 2015). 
Částka nákladů za sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu každý 
rok roste o  5-10%. V  letošním roce 
za prvních deset měsíců činily celko-
vé náklady necelých 840.000 Kč.

V  prosinci 2019 schválila vláda 
soubor nové odpadové legislativy. 
Mezi hlavní změny patří postup-
né zvyšování poplatku za ukládání 
odpadů na skládky, zavedení třídicí 
slevy z tohoto poplatku, zákaz sklád-
kování využitelných odpadů a  uzá-
konění tzv. systému PAYT, kdy obča-
né platí za svoz odpadu podle toho, 
kolik ho vyhodí do černé popelnice. 
Cílem nové legislativy je především 
zvýšení třídění a  recyklace odpadů 
a  odklon od skládkování. Za nece-
lých šest let musí Česká republika 
recyklovat veškerý svůj komunální 
odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pou-
ze z 39 % vyprodukovaného komu-
nálního odpadu. V  roce 2030 musí 
být v  ČR recyklováno 60 % komu-
nálního odpadu, za dalších 5 let ještě 
o dalších 5 % více.

Klíčovým opatřením ke zvýšení 
recyklace komunálního odpadu je 
postupný růst poplatku za ukládání 
směsného komunálního odpadu na 
skládky ze současných 500 korun 

až na 1850 korun v roce 2030 a zá-
kaz skládkování využitelných odpa-
dů v roce 2030. Je proto nezbytné se 
zaměřit v co největší možné míře na 
maximálně možné třídění odpadů. 
V naší obci máme hned několik mož-
ností jak třídit. Od sběrného dvora 
až pro sběrná místa v  obci s  barev-
nými kontejnery na tříděný odpad. 
Rozsah druhů tříděného odpadu se 
postupně rozšiřuje. Například už od 
1.1.2020 je možné samostatně třídit 
oleje a  tuky. Ve sběrném dvoře jsou 
na tyto nebezpečné látky samostat-
né kontejnery. Nově byl i instalován 
červený kontejner na drobný elektro 
odpad u mateřské školy. 

Vzhledem k  těmto legislativním 
změnám, rostoucím poplatků za 
ukládání směsného komunálního 
odpadu na skládky, a  stále většímu 
důrazu na třídění odpadů, bude mu-
set i v naší obci dojít k postupnému 
zvýšení ročního poplatku za svoz 
netříděného komunálního odpa-
du. Tímto zásadním bodem se bude 
zabývat zastupitelstvo obce na pro-
sincovém veřejném zasedání a  jeho 
platnost bude nejdříve od 1.7.2021. 
Výše nového ročního poplatku by 
se měla pohybovat mezi 550 až 600 
Kč za osobu ze současným 500 Kč). 
Současně bude projednána i  mož-
nost zavedení systému PAYT (po-
psáno výše), kdy občané platí za 
svoz odpadu podle toho, kolik ho 
vyhodí do černé popelnice. Tím by 
pak každý občan či domácnost měli 
možnost poplatek za svoz odpadu 
ovlivnit svým chováním ve způsobu 
třídění odpadu.

Třídění je v dnešní době nutnost. 
Každý z nás by se měl vždy zamyslet, 
když otevírá černou popelnici na ko-
munální odpad, zda vyhazovaný od-
pad tam skutečně patří. Spousta lidí 
dnes do těchto popelnic dává odpad, 
který není komunálním odpadem. 
Asi největší podíl odpadu, který zde 
skončí je bioodpad. Některé prů-
zkumy dokonce ukázaly, že lidé do 
popelnic dávají až 50% bioodpadu, 
včetně potravin. 

Pytlový sběr
Podle posledních statistických 

dat třídí v  České republice téměř 
75% obyvatel. Přičemž každý Čech 
vytřídil v  průměru 51,3 kilogramu 
papíru, plastů, skla a  nápojových 
kartonů. Nejvíce se u nás v obci třídí 
plasty, které žluté kontejnery zaplní 
nejdříve. Je to jeden z  nejčastějších 
odpadů v  domácnostech, od PET 
lahví přes fólie či plastové tašky nebo 
sáčky. A právě plasty jsou odpad, na 
který se chceme v roce 2021 zaměřit. 
Během jarních měsíců chceme za-
vést pytlový sběr plastů v  Javorovci. 
Přesný a  podrobný způsob a  inter-
val svozu bude oznámen v dostateč-
ném časovém předstihu. Cílem bude 
usnadnit třídění plastů občanům, 
kteří tak nebudou muset chodit ke 
sběrným kontejnerům nebo do sběr-
ného dvora tak často či vůbec. 

Sběrné nádoby
Je dobré si občas připomenou, co 

je tříděným odpadem a hlavně do ja-
kých kontejnerů který odpad patří či 
nepatří.
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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je další alternativou 

třídění odpadu. Sem většinou obča-
né vozí 
- velkoobjemný odpad
- stavební suť 
- biologický odpad
- nebezpečný odpad (oleje, barvy, 

ředidla, lepidla, apod.)
- velké elektrospotřebiče (lednice, 

pračky, televizory, apod.)
- drobný elektro odpad, baterie, 

akumulátory
- železný odpad a lehké kovy
- papír
- plasty
- směsný odpad

Obec Mistřice s platností od 1. 1. 
2020, na základě usnesení zastupitel-
stva obce Mistřice č. 09/2019 ze dne 
16. 12. 2019, zavádí a upravuje ceny 
ve Sběrném dvoře v  Mistřicích, za 
uložení následujících druhů odpadů:
- pneumatiky
- beton, cihly, stavební materiál
- dřevo s kovem

Kompletní rozsah, limity, poplat-
ky za uložení vybraných druhů ma-
teriálů, soupis nebezpečných mate-
riálů a další informace jsou uvedeny 
v provozním řádu sběrného dvora.

Občané Mistřic mají také mož-
nost požádat prostřednictvím Obec-
ního úřadu o přistavení velkoobjem-
ného kontejneru za zvýhodněnou 
cenu. Náklady za přistavení kon-
tejneru a  následné uložení odpadu 
bude hradit žadatel. V  případě při-
stavení kontejneru na obecním po-
zemku (např. na místní komunikaci) 
se musí žadatel řídit obecně závaz-
nou vyhláškou č. 2/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného pro-
stranství.

Na sběrném svoře je v  provozu 
také štěpkovač. Poštěpkovat je mož-
né bio odpad ze zahrad jako např. 
větve, vykácené stromy nebo túje. 
V prostorách sběrného dvora je tato 
služba ZDARMA. V  případě větší-
ho množství rostlinného materiálu 
(s průměrem větví max. do 5cm) si 

může občan Mistřic zažádat o přista-
vení štěpkovače na vlastní pozemek, 
kde si rostlinný materiál poštěpkuje 
za dohledu pověřeného pracovníka 
obce Mistřice. Za toto individuální 
přistavení bude účtován poplatek 
700,-Kč/hod. (schváleno Radou obce 
Mistřice dne 15. 1. 2020 Usnesení 
č.16/2020).

Spalování suchých rostlinných 
materiálů

Suché rostlinné materiály lze spa-
lovat dle OZV č.1/2019, kterou se 
stanovují podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů v obci 
Mistřice, pouze v  úterý a  ve čtvr-
tek v době od 08:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu od 16:00 do 20:00 hod. to 
pouze v období příznivých klimatic-
kých podmínek. Za zhoršené klima-
tické podmínky, při nichž spalování 
nelze uskutečnit, se považují zejmé-
na mlhy, deště a  špatné rozptylové 
podmínky.

Petr Blažek

Sběrný dvůr Kompletní rozsah limity poplat- může občan Mistřic zažádat o přista-

Žádáme občany, aby v zimním období od 1. 12. 
do 31. 3.  neparkovali svá vozidla na místních ko-
munikacích z důvodu jejich údržby. Tato zapar-
kovaná vozidla komplikují údržbu komunikací 
a  v  krajním případě můžou být důvodem ne-
provedení odklizení sněhu v daném úseku.

Děkujeme
Obecní úřad Mistřice

Silvestrovské setkání u lípy
Dne 31. 12. 2019 se uskutečnilo 1. Silvestrovské setkání 

u lípy. Protože to byly velmi příjemné chvilky strávené se sou-
sedy, s ostatními obyvateli z vesnice i přespolními účastníky – 
hodláme i v letošním roce v této započaté tradici pokračovat.

Vladimíra Vandírková

Oznámení
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Na jaře letošního roku započala 
rozsáhlá obnova točny a  části Obo-
ra v Javorovci. Přestože z počátku to 
vypadalo velmi nadějně a počasí přá-
lo, pak si postavilo hlavu a rozhodlo 
se dohnat chybějící vláhu v  přírodě 
v podobě vydatných a dlouhotrvají-
cích dešťů.

Kromě komplikací s  počasím se 
vyskytlo i  mnoho nedorozumění, 
nesvárů, dohadů, neochoty a nepří-
jemností tak, jak to většinou u tako-
vých činností bývá.

Celá tato akce vyžadovala hodně 
ohleduplnosti, vzájemné nápomoci, 
ochoty a trpělivosti jak ze strany sta-
vebníků, tak ze strany obyvatel z  již 
zmíněné lokality.

A ta trpělivost se určitě vyplatila. 
Máme v Javorovci novou točnu, kte-
rá je hlavní branou do naší vesnice, 
máme krásnou cestu v Oboře, vybu-
dovala se dvě nová parkoviště a vo-
dovodní přípojka na „panelce“.

Touto cestou chci poděkovat za-

„Tady by byla nádherná alej“……..to byl sen p. Petra 
Vrubela z Javorovce. A za tím snem si šel.

Po jednání s p. starostou Obec Mistřice zajistila jed-
nání s vlastníky sousedních pozemků, geodeta pro přes-
né vytyčení lokality a vyvrtání děr pro zasazení stromů.

A „čárymáryfuk“ 30. listopadu 2020 nám v Javorovci 

Obnova Javorovce 2020

stupitelstvu obce za schválení této 
obnovy. Velký dík pak zvláště patří 
p. starostovi za jeho obrovské pra-
covní nasazení, za zajištění dotací, 
za řešení složitých úkolů spojených 
s touto akcí, za psychickou odolnost 

a  sílu dotáhnout vše do zdárného 
konce.

Přeji si a  věřím, že ho mnohdy 
velmi nepříjemné a  náročné situace 
od další práce neodradí.

Vladimíra Vandírková

Do Javorovce javorovou alejí
vyrostla „Javorová alej“ (polní cesta od domu p. Vyorál-
ka ke kříži nad Javorovcem).

Bylo zde vysázeno 14 vzrostlých javorů, které p. Vru-
bel věnoval obci, přírodě a  všem, kteří tu procházejí 
nyní, ale i pro ty, kteří tu budou procházet po nás.

Vladimíra Vandírková
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Letošní zakončení roku 
bude netradiční, 

bez účasti veřejnosti.
Přesto se s ním rozloučíme

důstojně alespoň
slavnostním ohňostrojem

dne 31. prosince 2020 ve 0:00

2. SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U LÍPY REPUBLIKY

KDY: 31. PROSINCE 2020
KDE: LÍPA REPUBLIKY ( KŘÍŽ NAD JAVOROVCEM)

V KOLIK: 14.00 HOD
PŘIJĎTE VŠICHNI S DOBROU NÁLADOU, S CHUTÍ SE 

SETKAT A TROCHU SI POPOVÍDAT A VEZMĚTE S SEBOU 
NĚCO NA ZAHŘÁTÍ (SVETR, ŠÁLA, ČEPICE…TO NENÍ)

SRDEČNĚ ZVOU
VLADIMÍRA VANDÍRKOVÁ a PETR VRUBEL

P.S. USKUTEČNĚNÍ AKCE BUDE DÁNO AKTUÁLNÍ SITUACÍ

Poděkování za pomoc v době KOVIDOVÉ
Poděkování patří všem, kteří nechtěli být jme-

nováni. Těm, kteří se starali o  naše starší spolu-
občany, šili roušky, pomáhali s nákupem potravin 
a mnoho dalšího…


