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ročník 31

Slovo starosty,
Vážení spoluobčané,
realizace zasíťování parcel v nové lokalitě Nad Suticí pokračuje
podle dohodnutého harmonogramu. Již připravujeme podklady pro
kolaudace a stavebníci vyhlíží dokončení zasíťování a připravují se na
zahájení své stavby.
Realizovali jsme výběrové řízení na přístavbu školní jídelny a
rozšíření školky.
Zatím výběrové řízení není dokončeno. O vlastní realizaci však rozhodne
přidělení nebo nepřidělení dotace a zejména, jaké cenové veletoče pro
nás přichystá rozšiřující se „drahota“. Ve stavebním oboru je vývoj cen
neodhadnutelný.
Poslední víkend v červnu proběhne oslava významného výročí
místního sboru dobrovolných hasičů. Slaví 130 let od založení sboru.
130 let je z pohledu člověka již značný úsek dějin, dlouhá historie. I
v životě sboru dobrovolných hasičů se jedná o úctyhodný věk. Sbor ušel
za tuto dobu hodný kus cesty. Nalezl své místo v životě naší obce. Je jen
obtížně vypočitatelné, kolik občanů Mistrovic bylo a je členy za tuto
dobu.
Hasiči jsou významnou organizovanou složkou v celé zemi, jejich
profesionalita zachraňuje a pomáhá nejen při požáru, ale i při zdolávání
jiných přírodních pohrom a katastrof a jiných nečekaných událostí. Svojí
připraveností k náročné a namáhavé práci mnohdy zachraňují zdraví a
životy.
Pro každou obec a pro každého člověka je nedocenitelné mít za
sebou a vedle sebe někoho, kdo podá pomocnou ruku a obětavě a
ochotně pomůže.
Chtěl bych všem hasičkám a hasičům moc poděkovat a popřát jim
mnoho úspěchů, pevné zdraví a síly do dalších let a mnoho nových,
odvážných a obětavých členů.

V Mistrovicích 23. 5. 2022

Petr Mařík, starosta
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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012-

11-

Přítomno:

9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2022- 26- 1 ověřovatele: Viktor Svoboda, Luděk Malý
2022- 26- 2 Ceny parcel: parcela 4-5, 18-34 za 960,- Kč vč. DPH, parcela 6-17 za 920,2022- 26- 3

2022- 26- 4

2022- 26- 5

2022- 26- 6

2022- 26- 7
2022- 26- 8
2022- 26- 9

Kč vč. DPH
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2023793/VB/1A, Mistrovice, par. č.1093/15-17,
kNN
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 22032 uzavřenou s paní KK na prodej
pozemku par. č. 1093/14 (1243 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za cenu
920,- Kč/m2
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Mistrovice za rok 2021. Přebytek
hospodaření za rok 2021 ve výši 678,33 Kč bude převeden do rezervního
fondu
zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce
Mistrovice a závěrečným účtem obce za rok 2021 včetně zprávy
pracovníků Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021 bez výhrad.
účetní závěrku obce Mistrovice k 31.12.2021
rozpočtové opatření 1/2022

peněžitý příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, který
bude poskytnut ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout
zaměstnancům odměňovaným platem a uvolněným členům zastupitelstva
při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Příspěvek zaokrouhlen na celé Kč
dolů, stanoven na základě vyhlášky č. 511/2021 Sb., vydávané na základě §
189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb), vyplácen 1.4.2022
2022- 26- 10 odměny brigádníkům 115 a 230 Kč za hod.
2022- 26- 11 zařazení návrhu pana MB (na změnu využití pozemku par. č. 1136/2,
1136/7, 370/4 do plochy Výroba a skladování - zemědělská výroba) do
Změny č. 4 ÚP Mistrovice.
2022- 26- 12 možnost změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními na straně výdajů bez
omezení výše, které vydává a schvaluje starosta rozhodnutím, pokud se
jedná o konsolidační položky
V Mistrovicích 07.04.2022
Ověřovatelé:

Viktor Svoboda, Luděk Malý
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Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 19. 5. 2022 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012- 11Přítomno: 10 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2022- 27- 1 ověřovatele: Josef Baláš, Ludvík Novotný
2022- 27- 2 dodatek č 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVITELSTVÍTRUNEC s. r. o.
2022- 27- 3 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu podpora
významných výročí v členských obcích č. 22033 uzavřenou se Sdružením
obcí Orlicko
2022- 27- 4
Rozpočtové opatření 3_2022
2022- 27- 5
zastupitelstvo obce Mistrovice projednalo žádost Základní školy a mateřské
školy Mistrovice o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto
výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) na školní rok 2022/2023.
2022- 27- 6
obec Mistrovice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se
školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem.
V Mistrovicích 19.05.2022
Ověřovatelé:

Josef Baláš, Ludvík Novotný

Starosta:

Petr Mařík

Pomoc ukrajinským uprchlíkům
Téma pomoci lidem, kteří z důvodu války opustili svoje domovy na
Ukrajině, a nacházejí zázemí v Jablonném nad Orlicí a ve spádových
obcích, je živé a dotýká se každého z nás.
Pomoc má různé podoby – někdo nabídne ubytování ve svém bytě či
domě, jiný potřebné vybavení, další nabídne tlumočení, mnozí přispějí
finančně. O štědrých příspěvcích do materiálních sbírek nemluvě.
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Ani v Jablonném n. O. a okolí nezůstáváme pozadu. Soukromé osoby i
obce poskytují ubytování jak přicházejícím rodinám Ukrajinců již žijících
a pracujících u nás, tak lidem nově příchozím bez jakéhokoliv zázemí
v České republice.
Zajistit materiální pomoc je poměrně jednoduché – vyhlásíme „akci“, a
během pár hodin je díky dárcům k dispozici vše, co je aktuálně třeba. Viz
například náš jablonský Krizový šatník. Vedle materiální pomoci má ale
svoje místo i pomoc finanční. Představte si, že se ocitnete na
neznámém místě, máte střechu nad hlavou, k dispozici kuchyň, ale
nemáte si za co zakoupit potraviny, z nichž byste si uvařili jídlo. Dokonce
i přihlásíte dítko do školky nebo do školy a během pár dnů získáte práci.
Ale čím budete platit jízdenku do práce v sousedním městě? Bez peněz
to nejde…
A tak jsme se v Jablonném nad Orlicí spojili se zdejším Nadačním
fondem Koloběh života a vyhlásili jsme „sbírku“. Od prvního dne na
transparentní účet nadačního fondu plynuly tu menší, tu větší, i velké
příspěvky od dárců z Jablonného i z okolí. Během prvních dvou týdnů
bylo shromážděno přes 80 tisíc Kč. Bleskurychle jsme určili klíč pro
rozdělování peněz: finanční příspěvek ve výši 1500 Kč na osobu je
určen lidem prchajícím před válkou, kteří nacházejí zázemí v Jablonném
nad Orlicí a ve spádových obcích. Příspěvek slouží k zajištění osobních
potřeb na začátku pobytu u nás.
K 14. březnu jsme již příspěvky vyplatili 39 osobám nově žijícím
v Jablonném, Bystřeci a v Sobkovicích. A další lidé přicházejí a
přicházejí… A peníze budou dále potřeba.
A proto je tu tento článek: Máte-li možnost a chcete-li pomoci, Váš
finanční příspěvek v jakékoliv výši bude na transparentním účtu
nadačního fondu Koloběh života velmi vítán. Můžete se spolehnout, že
pomůže lidem ve Vašem okolí.
Děkujeme, že pomáháte. Dává to smysl.
Martina Balážová, místostarostka, město Jablonné nad Orlicí
www.jablonneno.cz
www.kolobehzivota.cz
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Sdružení obcí Orlicko aktivně podporuje rozvoj
ekonomiky cestovního ruchu
Podpora cestovního ruchu je pro Sdružení obcí Orlicko,
které letos oslaví 30. výročí svého založení, jednou z jeho
hlavních činností a strategických priorit. Východiskem k aktivitám
podpory cestovního ruchu je jednak tradice cestovního ruchu v Orlických
horách a Králickém Sněžníku, ale též vnímání zodpovědnosti obcí a
měst za provádění regionálního marketingu cestovního ruchu a za
realizace neziskové infrastruktury cestovního ruchu.
Právě marketing cestovního ruchu byl v počátečních letech existence
Orlicka jednou z jeho hlavních činností. Orlicko vydávalo řadu
regionálních propagačních materiálů, provozovalo regionální webové
stránky, provozovalo a podporovalo činnost turistických informačních
středisek a zúčastňovalo se veletrhů cestovního ruchu. Časem však
vznikla potřeba řešit regionální marketing v rámci specializované
organizace, a tak se Orlicko stalo jedním ze spoluzakladatelů Destinační
společnosti Orlické hory a Podorlicko, která většinu marketingových
aktivit od Orlicka následně převzala.
V současné době Orlicko realizuje marketing jen ve výjimečných
případech. Orlicko je vlastníkem regionálního informačního centra na
Červenovodském sedle a každoročně finančně podporuje činnost TIC na
Pastvinské přehradě. V roce 2022 pak vydalo Orlicko společně
s polským partnerem okresem Kladsko reprezentativní publikaci OrlickoKladské pomezí z ptačí perspektivy.
Orlicko je velmi aktivní v realizaci neziskové infrastruktury cestovního
ruchu. Již na přelomu tisíciletí jsme v regionu vyznačili více jak 400 km
cykloturistických tras, které jsou v současnosti udržovány
Klubem
českých turistů. Orlicko je také velkým investorem cyklostezek v regionu,
které prioritně slouží k bezpečné dopravě do práce a do škol, ale také
jsou hojně využívány cykloturisty.
Velkou investicí Orlicka při podpoře cestovního ruchu bylo v roce 2021
vybudování Singltreku Suchák na Červenovodském sedle, který nabízí
síť 20 km jednosměrných terénních cyklotras. Ruku v ruce s tím byly
podstatně rozšířeny parkoviště, které jsou potřebné i v zimním období
pro milovníky běžek.
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Od roku 2000 je Orlicko regionálním fenoménem v podpoře lyžařské
běžecké turistiky a to zejména nabídkou desítek kilometrů strojově
upravovaných lyžařských stop v území Bukové hory a Suchého vrchu,
včetně zázemí na Červenovodském sedle s rychlým občerstvením a
sociálním zázemím. Orlicko v roce 2021 zakoupilo novou rolbu na
úpravu stop za 4,3 mil. Kč, která nahradila více jak dvě desítky let starou.
Orlicko také stojí za nabídkou strojově upravovaných stop na Dolní
Moravě a na Jeřábu, když bylo nositelem projektu, v rámci kterého byly
v roce 2014 zakoupeny rolby na úpravu stop v těchto oblastech. Vlastní
úpravu stop zajišťují obce Červená Voda a Dolní Morava.
Nesmím zapomenout na projekt „Malé památky Orlicka“, který sice není
přímou realizací infrastruktury cestovního ruchu, ale díky opravám více
jak 120 malých památek, například křížků, soch svatých, kapliček atd.
většinou mezi dvěma obcemi, přispíváme k posílení přitažlivosti našeho
krásného regionu. Těžko by se někdo jiný o ně staral, když nejsou
například uprostřed návsi.
Věřím, že Orlicko je a bude oblíbeným návštěvnickým místem, a to nejen
o blížících se dovolených. Všem občanům našeho krásného regionu
Orlicka a Podorlicka přeji krásné dovolené a pevné zdraví. Važme si
místa, kde žijeme. Je u nás prostě nádherně.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Sdružení obcí Orlicko je dlouhodobě aktivní v bezpečnosti dopravy
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí své existence.
Rád bych v příspěvcích připomněl jeho činnost v řadě oblastí, které
pozitivně ovlivňují rozvoj a život v regionu Orlicka.
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti dopravy a zejména pak
v oblasti bezpečnosti chodců a cyklistů.
Bezpečnost dopravy je jednou ze
strategických priorit rozvoje Orlicka.
Tomu
odpovídá
řada
realizací
uskutečněných v uplynulých letech. To,
že se soustředíme na posílení
bezpečnosti cyklistů a chodců při
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dopravě zejména do práce, za vzděláním a za službami, ale využívají je i
turisté, je vidět na řadě míst v regionu, kde se setkáváte s cyklostezkami,
když většina z nich je investicí právě svazku Orlicka.
Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je Cyklostezka Žamberk –
Lukavice – Letohrad, kterou jsme dokončili v roce 2011, měří 4,6 km a
stála 35 mil. Kč. Investici jsme spolufinancovali z prostředků Evropské
unie a Státního fondu dopravní infrastruktury.
V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky Červená Voda – Králíky o
délce 5,4 km a v hodnotě 22 mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl Státní
fond dopravní infrastruktury.
Protože příprava každé dopravní stavby je velmi náročná zejména
z důvodu vypořádání vlastnických vztahů k potřebným pozemkům, další
cyklostezky jsme dokončili až v roce 2021 a to hned dvě. Z prostředků
Evropské unie prostřednictvím MAS Orlicko, z.s. jsme realizovali
Cyklostezku Šušek (Písečná) – Valdštejn (Hnátnice), která je dlouhá 1,3
km a stála Orlicko přes 7 mil. Kč. Závěrem roku jsme dokončili výstavbu
Cyklostezky Letohrad – Šedivec o délce 1,4 km v ceně 10 mil. Kč za
přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.
U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je
nutné zmínit finanční podíly obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž
území se cyklostezky spádově týkají.
Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou z hlavních priorit
Orlicka, a proto pokračujeme intenzivně na projektové přípravě dalších
cyklostezek. Nejdále je příprava Cyklostezky Jablonné – Bystřec (k
Formplastu), která bude stavebně velmi náročná, když prochází kolem
lomu
v Mistrovicích
v úzkém
prostoru mezi silnicí, železnicí a
Tichou Orlicí. Pokud v tomto roce
vyřešíme vlastnické vztahy, mohli
bychom v roce 2023 žádat o dotaci
na vlastní výstavbu.
Rozpracovanou
máme
také
Cyklostezku Žamberk – Líšnice –
Nekoř, která je akutní zejména pro
zajištění
bezpečného
pohybu
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chodců a cyklistů v Líšnici a dále Cyklostezku Žamberk-Kunvald Rokytnice v Orlických horách. Tato poslední cyklostezka je důležitá
z pohledu cestovního ruchu a cykloturistiky, když podstatně usnadní
návrat cyklistů z hřebene Orlických hor do našeho podhůří. Nicméně u
obou je k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým vztahům
k pozemkům, ještě dlouhá doba.
Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek nekončí. V tomto roce
chceme zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín – Mladkov –
Lichkov a snad i Králíky – Dolní Morava.
Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování dostupnosti evropských i
národních dotačních zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale též
v pochopení všech dotčených subjektů a vlastníků, kterých se naše
aktivity v oblasti výstavby cyklostezek dotýkají. A také chci velmi
poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na přípravu a výstavbu
potřebných cyklostezek přispívají. Bez jejich dobré vůle a finančního
přispění by jakékoli stavby cyklostezek nebyly reálné.
V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím přiblížit aktivity Orlicka
v oblasti podpory cestovního ruchu v našem krásném území.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko
Otevírací doba knihovny
4. 7. 2022

Zavřeno

11. 7. 2022

Otevřeno

18. 7. 2022

Otevřeno

25. 7. 2022

Otevřeno

1. 8. 2022

Otevřeno

8. 8. 2022

Zavřeno

15. 8. 2022

Zavřeno

22. 8. 2022

Otevřeno

29. 8. 2022

Otevřeno
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Společenské události
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V červnu 2022:

V červenci 2022:

Jan Špárlinek č.p. 78, 91 let
Josef Baláš č.p. 168, 79 let
Jindřich Fišer č.p. 72, 82 let
Bohumila Kalousová č.p. 19, 70 let

František Urban č.p. 19, 81 let
Františka Svobodová č.p. 55, 77 let
Anna Maria Hejlová, č.p. 93, 75 let
Miroslav Leskovec č.p. 50, 75 let
Vlasta Vrbová, č.p. 133, 84 let
Otto Hickl č.p. 150, 91 let

V srpnu 2022:

Oldřich Richtr č.p. 170, 79 let
Miroslav Novotný č.p. 100, 74 let
Ludmila Bartoníčková č.p. 159, 74 let
Eva Balášová č.p. 168, 82 let

Milí jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
V minulém období nás opustili:
Marie Häuslerová, č.p. 131. Čest její památce!

Narození:
V květnu 2022 se narodila Silvie Křivohlávková č. p. 145
a Julie Motlová č.p.10.
Novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Vítání nových občánků Mistrovic
Dne 22. 5. 2022 proběhlo vítání občánků na Obecním úřadě
v Mistrovicích. Jako noví občánci se svými rodiči a sourozenci byli
přivítáni Anežka Krsková č. p. 197, Šimon Pomikálek č.p. 234, Agáta
Krajčová č.p. 145, Sára Gáborová č.p. 215, Matouš Brůna č.p.175 a
Alice Kristejnová č.p. 37.
Všem malým občánkům a jejich rodičům přejeme zdraví a ať se jim tu
s námi šťastně žije.
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Letní kino Mistrovice
Vás zve
- pátek 17. 6. 2022 na film BOBULE
- pátek 15. 7. 2022 na film ZÁTOPEK
- pátek 12. 8. 2022 na film DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Otevřeno od 21 h – promítání od 21.30h
✓ Občerstvení zajištěno
✓ V případě nepřízně počasí promítáme pod boudou
✓ Změna filmu vyhrazena

Činnost mladých Hasičů, dorostenek a žen
20. 3. 2022 jsme plnili odborky mladých hasičů
v Mladkově. Cvičitele splnila Pauková Anežka, strojníka Štěpánek
Martin, strojníka juniora Fadrný Dominik, Novotný Dominik, Tomiška
Patrik, Hubálková Eliška, preventistu Fadrný Daniel, Štěpánková Eliška,
Hricinová Petra, preventistu juniora Pauková Bára, Motl Jakub, Štěpánek
Radim. 1x nesplnil, 1x nemoc.
Protože kroužek mladých hasičů musí plnit celoroční činnost, šli
jsme 16. 4. 2022 pěšky přes kopec do kina v Jablonném n/O na pohádku
Tajemství bambitky 2.
21. 4. 2022 se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Požární
ochrana očima dětí v Lukové. 3. místo získala v kategorii DT2 Dolečková
Kristýna a zvláštní cenu za pěkné nápadité zpracování prezentace
obdržel Štěpánek Martin.
23. 4. 2022 se zúčastnila dorostenka Dolečková Kristýna 3. závodu
ligy dorostu v běhu na 100 m s překážkami v České Třebové 6. místo.
7. 5. 2022 jsme vyrazili na Májové štafety do Vysokého Mýta.
Bohužel družstvo starších se nedalo dohromady, protože měli úrazy.
Družstvo mladších bojovalo v sestavě: Štěpánková Eliška, Novotný
Dominik, Tomiška Patrik, Motl Jakub, Štěpánek Radim, Svejštil Dominik,
Pauková Barunka, Dušková Markétka, Moravcová Adélka. Nejlépe se
povedla štafeta 4x60m 5. místo, štafeta dvojic 6. místo, štafeta CTIF 6.
místo, součet 17 znamenal 5. místo z 9 družstev.
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Ještě odpoledne proběhl 4. závod ligy dorostu v běhu na 100 m
s překážkami ve Vysokém Mýtě, kde Dolečková Kristýna skončila na 5.
místě.
13. - 14. 5. 2022 jsme se už těšili do Svatého Jiří, kde se konal již
28. ročník O pohár obce Svatý Jiří. Jezdíme tam s dětmi každý rok od
roku 2016, protože je to dobrá příprava na Plamen. Nejsou jiné závody,
kde by byly postaveny všechny překážky, které doma ani nemáme,
taková konkurence a tolik získaných zkušeností. Na tyto závody se
vypisuje termín spuštěním přihlašování, protože je omezená kapacita na
50 družstev a během hodiny bývá kapacita napůl obsazena. Bohužel
v letech 2020 a 2021 se díky covidu „Svaťák“ nekonal. Ze začátku to
vypadalo jako nelehký úkol dát dohromady 9 starších a 9 mladších dětí,
ale jsem moc ráda, že se to povedlo a za to děkuji jak dětem, tak
rodičům. Za mladší děti soutěžili Fadrný Dominik, Novotný Dominik, Motl
Jakub, Pauková Bára, Štěpánek Radim, Svejštil Dominik, Tomišková
Nikol, Moravcová Adélka, Duškovi Markétka a Emička. Požární útok
krásné 4. místo, štafeta dvojic 11. místo, štafeta CTIF 14. místo, štafeta
4x60m 15. místo, součet 44 a pěkné 12. místo z 19 družstev. Starší děti
Hricinovi Luboš a Petra, Paukovy Anežka a Terka, Štěpánek Martin,
Fadrný Daniel, a z mladších půjčeni Štěpánková Eliška, Tomiška Patrik a
Novotný Dominik. Nejlépe se povedl požární útok CTIF 6. místo, štafeta
dvojic 8. místo, požární útok 10. místo, štafeta 4x60m 14. místo, štafeta
CTIF 14. místo, součet 52 bodů je krásné 9. místo z 24 družstev.
Většina dětí zůstala spát ve stanech, menšina jela domů. Pěkně jsme si
to užili. Večer byla diskotéka a děti se seznamovaly s ostatními dětmi při
různých hrách. Ale v sobotu ráno jsme museli brzo vstát a spěchat
odběhnout co nejrychleji všechny disciplíny. Protože se ve stejném
termínu sešlo více závodů. Některé naše děti chodí do mysliveckého
kroužku,který měl ve stejný víkend okresní kolo Zlatá srnčí trofej. Tímto
bych chtěla poděkovat panu Miroslavu Barnetovi, že dětem zařídil
pozdější příjezd na jejich závody. Vyšel nám vstříc tak, aby děti stihly
oboje závody. Děkuji i rodičům Paukovým, kteří děti vyzvedli a převezli
ze Svatého Jiří do Ráje na Kunčicích. Taky Hricinovým a Motlovým, že
půjčili děti na oboje závody. Zároveň se konal v Mistrovicích okrsek, na
který jsme už neměli dost dětí a ani sil. Další víkend byl opět náročný.
21. 5. 2022 se konalo první kolo Ústeckoorlické ligy mladých
hasičů v požárním útoku v Bohousové. Opět bylo problematické sestavit
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tentokrát jenom 7členné družstvo mladších dětí, i když jich na tréninky
chodí 15. Museli jsme si půjčit dítě z jiného sboru, o to krásnější bylo, že
si sestava Fadrný Dominik, Moravcová Adélka, Tomiška Patrik, Pauková
Bára, Štěpánkovi Eliška a Radim s půjčenou holčičkou z SDH Kunčice
zaběhli hned na prvních závodech pro zlatou medaili. Z prvního místa
byla obrovská radost. Navíc Eliška Štěpánková byla vyhlášena nejlepší
proudařkou v mladší kategorii za sestřik 20,53. Starších je málo, protože
1x dlouhodobá nemoc, další přestal chodit a tak běhají sestava Hricinovi
Luboš a Petra, Paukovi Anežka a Terka, Štěpánek Martin, Fadrný Daniel
a půjčená z mladších dětí Štěpánková Eliška. Starším se na nástřikové
terče moc nedařilo, nemají je kde trénovat a prostříkali se na 8. místo z 9
družstev.
Hned druhý den 22. 5. 2022 jsme jeli na 2. kolo Ústeckoorlické ligy
do Lukavice. Tento den byl komplikovaný, protože se křížil se závody
žen. Naše mladší děti běželi jako první ve stejné sestavě jako včera, jen
místo půjčené, už byla naše Hubálková Eliška. Všechno klaplo na
jedničku a s časem 19,16 (druhý terč 18,09) získali body za 2. místo. Ale
v Lukavici se k tomu ještě přičítá jejich oblíbená disciplína štafeta
požárních dvojic. Za krásný čas 82,15 mají 3. místo, součet 5 znamenal
krásné 3. místo a bronzová medaile. Starší ve stejné sestavě zlepšili
nástřik z 50 na 30,16, ale stejně 8. místo. Ve štafetě dvojic čas 67,68 7.
místo, celkově se součtem 15, pěkné 6. místo z 13 družstev. Po
odběhnutí prvních pokusů všech mladších dětí, nás pořadatelé nechali
odběhnout s mladšími druhý pokus. Abychom mohli odjet na svoje první
závody. Za to také děkujeme manželům Štěpánkovým, kteří se postarali
o děti v naší nepřítomnosti.
Ženám a mužům začalo první kolo Velké ceny Ústeckoorlicka
v požárním útoku na Kunčicích. Ještěže to je tak blízko, že se to dalo
stihnout. Na Kunčickém poháru jsme odběhly v naší sestavě 4x
Dolečkovy, Stejskalová, Balášová a Moravcová půjčená z SDH Jamné.
S malými chybičkami platný pokus, čas 21,37, krásné 2. místo, bohužel
jen ze 3 družstev. Ihned po odběhnutí se vracíme zpět do Lukavice,
abychom odběhli druhý pokus se staršími dětmi.
A je tady poslední týden v květnu, který je ještě více náročnější než
ty 2 předešlé víkendy. Už ráno v pátek 27. 5. 2022 odjíždíme stavět
hlavní stan do Mladkova, kde se od 13 hodin konají nejdůležitější
dvoudenní závody ze hry Plamen. Jelikož hlásí škaredé počasí,
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rozhodneme se využít možnosti, spát na chalupě místo ve stanech. Do
Mladkova nás kvůli nemoci jelo jenom 8 mladších a 8 starších dětí, proto
jsme měli omezení v některých disciplínách a bohužel jenom 1 pokus. 16
statečných, kteří reprezentovali náš sbor i naši obec v deštivém počasí
jsou: Paukovi Anežka, Terka, Bára, Hricinovi Luboš, Petra, Fadrní
Danek, Dominik, Štěpánkovi Martin, Eliška, Radim, Novotný Dominik,
Hubálková Eliška, Motl Jakub, Moravcová Adélka, Tomiškovi Patrik a
Nikol. Mladším dětem se nejlépe povedla štafeta dvojic 10. místo
s časem 89,25 (66,59 – 204,31). V závorkách je nejlepší a nejhorší čas
v dané disciplíně. Štafeta 4x60m 13. místo čas 69,98 (54,08 – 86,09).
Štafeta CTIF 19. místo čas 119,97 (95,59 – 172,47). Požární útok se
tentokrát nepovedl 24. místo čas 37,75 (20,24 – 48,25). 66 + 20
z podzimního kola hry Plamen je 86 bodů celkové 15. místo z 38
družstev ve hře Plamen v kategorii mladších žáků. Starší žáci také ve
štafetě dvojic 10. místo jako mladší, čas 65,31 (49,97 – 98,04). Požární
útok na nástřik 14. místo čas 32,13 (24,9 – 60,48). Také 14. místo
požární útok CTIF čas 111,62 (51,85 – 320,78). Na štafetě CTIF 23.
místo čas 97,47 (76,40 – 130,83). Štafeta 4x60m 35. místo čas 68,49
(44,15 – 72,90). Součet 96 + 32 z podzimního kola je 128 bodů
celkové 23. místo ze 42 družstev v kategorii starších žáků. Za mě pěkné
umístění obou našich družstev.
V neděli 29. 5. 2022 vyrážíme na další kolo Orlickoústecké ligy
mladých hasičů tentokrát na Kunčice. Tady se běhá vždy jednokolově,
což je pro nás výhoda, protože chceme přejet na závody žen do
Nepomuk. Děkujeme Moravcové Janě, která se nabídla, že bude s
dětmi, než se vrátíme. Mladší děti Fadrný Dominik, Moravcová Áďa,
Štěpánek Radim, Pauková Bára, Motl Jakub, Novotný Dominik a
Štěpánková Eliška startují opět jako první. Drobné zdržení na základně
je výsledný čas 23,97, tudíž dnes 6. místo z 10 družstev. Starší žáci ve
složení koš Hricina Luboš, savice Pauková Anežka, stroj Štěpánek
Martin, béčka Hricinová Petra, rozdělovač Fadrný Danek, proud Pauková
Terka a půjčený proudař z SDH Dobrouč zakončují náročný květnový
měsíc pěkným požárním útokem. Zabíhají svůj osobáček 17,39 a za to
zasloužená stříbrná medaile.
V Nepomukách běžíme ve stejném složení. Pravý proud už je pod
20, výsledný čas 20,89 stříbrná medaile, tentokrát ze 4 družstev.
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4. 6. 2022 se koná v Horním Třešňovci 3. kolo Velké ceny
Ústeckoorlicka. Tady se běhá 1 pokus sklopky, jeden pokus nástřik a
sčítají se pořadí. Nejprve běžíme nástřik, první terč 23,57, druhý 28,19 5.
místo. Na sklopky zabíháme osobáček a konečně jsme pokořili hranici
20. Čas 19,98 je 5. místo. Celkový součet znamená 5. místo z velké
konkurence 8 družstev.
5.6.2022 závodíme v sousední Bystřeci. Ještě lepší vylepšení
našeho osobáčku na 19,43 a vyhráváme 3. místo ze 7 družstev.
Náročný měsíc je za námi, teď čeká ženy 11. 6. okresní kolo mužů
a žen v Mladkově. 25. 6. budou ženy reprezentovat sbor na Velké ceně
Ústeckoorlicka v Černovíru. A v neděli 26. 6. naši mladí hasiči budou
závodit v Orlickoústecké lize v Bystřeci.
Za mladé hasiče a ženy Romana Dolečková
Sbor dobrovolných hasičů Mistrovice
V sobotu 14. května jsme uspořádali okrskové závody v požárním sportu
na hřišti. Zúčastnilo se jich celkem 18 družstev v kategorii Muži II., Muži
I., Ženy II., Ženy I., Mladí hasiči starší a mladší. Našemu sboru se
v požárním útoku dařilo. Muži II. získali 2. místo ze čtyř družstev. Ženy II.
se mohou ve své kategorii pochlubit 1. místem, taktéž ze čtyř družstev.
O vítězkách rozhodovaly doslova setiny vteřin, o to byla naše radost
větší. Muži I. se umístili na 2. místě ze tří družstev. V soutěži jednotlivců
se nejlépe umístil na 3. místě Bartoníček David. Děkujeme všem za
reprezentaci sboru a divákům za podporu.
Po závodech nám nezbývá moc času na oddech. Plně se soustředíme
na přípravu oslav 130 let od založení sboru v Mistrovicích. Oslavy budou
probíhat o pouťovém víkendu v tradičním termínu 25. – 26. června 2022
na netradičním místě - na hřišti. Těšit se můžete na sobotní doprovodný
program – pouťové atrakce, malování na obličej a výstavu požární
techniky. Slavnostní zahájení bude od 13 hodin a program bude
pokračovat do pozdních odpoledních hodin. Zakončen bude koncertem
skupiny Tonic. V neděli se můžete opět zastavit na hřišti, budeme Vás
čekat od 10 hodin. Více podrobností na plakátu.
Těšíme se na Vás a budeme rádi, když se za námi zastavíte a užijete si
společně s námi naše oslavy.
Za SDH Mistrovice Ludmila Holancová
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Vyprávění o masopustu
Náš tříletý synek Alfred si nerad čistí zuby. Proto často vyžaduje, abych
mu u čištění zubů něco vyprávěl. Do letošního masopustu nejčastěji
žádal vyprávět o zabíjačce, kterou jsme měli loni v únoru. Masopustní
průvod, jehož jsme se zúčastnili, však dal na zabíjačku úplně
zapomenout. Už tři měsíce tak několikrát týdně vyprávím o tom, jak byl
Alfred přestrojený za vlka, Oskar za husitu, Felix za rytíře a já za
Obelixe. Že jsme se sešli u kostela, jaké masky ještě v průvodu byly a že
pan Pauk Alfreda svezl na voze.
Mezi maskami se u Alfreda největší oblibě těší major Zeman (Jiří
Macháček). Naši synové už proto velmi dobře vědí, kde bydlí a že střílel
slepými náboji. Vysvětlit, co jsou slepé náboje, ještě šlo (i když si nejsem
jistý, jestli to tříletý chlapec skutečně pochopil). Těžko pochopitelné pro
Freda asi bylo to, že major Zeman byl vymyšlenou filmovou postavou, že
byl komunista a že byl zlý, protože podporoval tehdejší špatný režim.
Pan Macháček totiž při masopustu nevypadal zle. Na tom nic nezměnilo
ani to, že kuličkovou pistolkou střelil do medvěda a že v závěru naší
účasti v průvodu začal na Alfreda nesrozumitelně blábolit, čímž si dělal
legraci z Alfredovy dětské, pro nenavyklého posluchače dosud obtížně
srozumitelné, výslovnosti.
Hlubokou paměťovou stopu v Alfredovi zanechali i medvědi. Největší ten
medvěd s otevřenou pusou, co měl pásek a řetěz. Ten si totiž s Alfredem
také povídal. A u Pomikálků ho z legrace dokonce chvíli honil.
Často musím odpovídat i na otázku, kdy zase bude masopust a za co
půjdeme. Jsem zvědav, jestli do dalšího masopustu přijde jiný silný
zážitek, který by tento přebil. I kdyby přišel, příště na masopust určitě
(budeme-li zdrávi a bude-li se masopustní průvod konat) zase půjdeme.
Je to skvělá příležitost setkat se s lidmi, s nimiž se běžně nevídáme.
Proto děkuji všem, kteří se na udržení a rozvíjení této tradice podílejí.
Ludvík Novotný
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Jarní burza 2022
Bylo to pěkné slunečné sobotní odpoledne, plné dobré pohody,
úsměvů a přátelských slov. Návštěvníci tu nacházeli ze zelených
pokladů právě to, co hledali anebo co sice zrovna nepotřebovali, ale co
jim ozvláštní jejich domov i zahradu.
Mnozí jsme se těšili, připravovali řízky, přesazovali trvalky, sháněli
semena v koutku duše jsme doufali, že vše proběhne v klidu, tak jak
jsme zvyklí a jak to máme rádi, že nic nenaruší to hezké setkání
milovníků pěstování kytiček a zeleniny, ať už z rozhodnutí přírodních
nebo jiných sil.
Pravda, v minulosti jsme zažili v těchto květnových dnech při naší
Burze několikrát
prudké až ledové větry, jindy přišel liják, který nás
doprovázel skoro od začátku až do předčasného ukončení Burzy. Ale
vždy jsme byli s výsledkem spokojeni a v dobré náladě. Naštěstí
v posledních letech probíhá vše ke spokojenosti.
Jsme stálá parta dobrých známých, příbuzných a sousedů, která
se během let stále rozrůstá, pomáhají manželé, děti i vnučky. Naše velká
opora jsou ženy z Dolní Dobrouče, ty nám tradičně pomáhají péct
cukroví a zajišťují prodej nápojů všeho druhu, i tolik oblíbených sladkých
balíčků cukroví ke kávě, o které je, dá se říct, stejný zájem jako o
„zelené“. Kdo si nedá pozor, už na něj nic sladkého nezbyde. Není divu,
je to domácí, z dobrého materiálu a za přijatelné ceny. Jak slyšíme, jsou
i tací, kteří si přijdou na Burzu koupit jen to sladké. Je to pro nás
potěšující a také je to v pořádku.
Dá se říci, že velkou část roku, zvláště když se blíží Burza, se
naše mysl a srdce zaměstnávají myšlenkami, co vypěstovat, jak zlepšit
toto setkání. Těší nás, když se setkáváme se stejnými tvářemi, se
stejnými milovníky zelených přírodních zázraků.
A dnes můžeme reálně předpokládat, že kdo z nás se dal na tuto
cestu nejen radosti, ale stále aktuálnější stránky samozásobení
potravinami vlastní domácnosti, možná si částečně vyřeší případné
problémy s jejich nedostatkem.
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Od návštěvníků dostáváme příspěvek, který jsme použili vždy na
opravu a obnovu našeho kostela. Zřejmě v této anebo podobné podpoře
budeme pokračovat. Letos byl čistý výnos 15 315 Kč.
Je tu namístě s úctou poděkovat všem, kteří se na této činnosti
podíleli a podílejí. Těm, kteří napěstovali všechny rostlinky a nabídli je,
ženám, které mimo vypěstování rostlinek upekly ze svých surovin
všechny ty sladké dobroty. Poděkovat také těm, kteří i svou přítomností
přispěli k pěkné účasti.
Vzpomeňme ještě několika slovy pana Ladislava Svobody, mého
manžela a vzácného člověka, který miloval vše krásné, vše živé včetně
zahrady a práce v ní. Byl jedním z nás, kdo organizoval Jarní burzu po
celých dlouhých třináct let. Mimo svých dalších aktivit. Za pár dní to bude
rok, co od nás navždy odešel, několik týdnů po skončení naší třinácté
Burzy. Ale stále je tu v myšlenkách s námi.
Františka Svobodová

Uprchlíci
Dnes a denně sledujeme v televizi apokalypsu na Ukrajině. Těch
lidských obětí, žen a dětí, rozbitých měst. Už se na to nedá koukat.
Vždyť jsme v roce 1973 projížděli auty místy bojů. Všichni uprchlíkům
pomáhají. Všiml jsem si, že v Sobkovicích a Jablonném poskytli i celé
byty.
Zavzpomínal jsem, jak to bylo u nás v Mistrovicích v dobách 2.
světové války.
Po záboru pohraničí hitlerovskou armádou na podzim 1938,
poskytli vyhnaným Čechům alespoň malou místnůstku v těchto
popisných číslech: Markovi 86, Holečkovi 87, Barnetovi 150, Svobodovi
52, Poláčkovi 14, Novotní 6, Foglovi 65, Barnetovi 12, Hubálkovi 141,
Paukovi 34, Dolečkovi 33, Vyhnálkovi 18, Filipovi 49, Prokopcovi 39,
Novotní 70 a Hrdinovi 55.
Od roku 1942 pracovala u Balášů ukrajinská rodina se třemi dětmi.
Partyzán Josef Vaníček z Bystřece se skrýval u Filipů v bráně a
Pauků v poli. Taktéž na Vedralovicích schovávali muže.
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Před koncem války odešly z Prahy, ohrožené bombardováním, tři
rodiny do domovské obce.
Pamatuji pochod smrti ruských válečných zajatců. V Jablonném se
jeden z nich shýbl pro kousek chleba. Stráž jej u spořitelny zastřelila.
Sběrný vůz jej u hřbitova ve Verměřovicích odhodil. Je tam pochován.
Po té zorganizoval Josef Svoboda 52, pro stejný pochod obecní sbírku.
Do Horní Dobrouče odjely sáně bochníků chleba a ošacení.
U Mikysků 94 a Balášů 92 přespalo asi osm anglických zajatců
v dobrém stavu. Měli konzervy a nám klukům darovali čokoládu. Šli
pěšky do poutního domu na hoře Matky boží u Králík, který byl pro ně
sběrným táborem.
Protektorátní úřady umístily německé vdovy s dětmi k Paukovým
24 do výměnku 152 a k Balášovým 111. Byly dobře zajištěny
potravinovými lístky. Po půl roce se podobně vracely. V červnu přišla
s dětmi, kočárky a vozíčky skupina asi 15 zbídačených žen. Vedl je
mladík, který uměl česky. Směřovaly do tehdy německých Petroviček
(Habelspert) pod Adamem na hraniční přechod. Otec jim ustlal na slámě
ve stodole. Máti uvařila kotel vody na umytí. Rozdala chléb, mléko,
tvaroh a plátno na rány. S pláčem děkovaly.
Přes Mistrovice projížděly rodiny uprchlíků z východního Pruska
s koňskými potahy a fasuňky (velkými vozy) s nejnutnějším majetkem a
svými zásobami. Místostarosta Pavel Doleček 57 tyto uprchlíky musel
rozdělit na přenocování po statcích na kopci. Většinou u Balášů 21, Malů
101, Malů 148 a Balášů 92.
Pamatuji i na skupinu německých vojáků s obrovskými vozy. Byli
dobře zásobeni konzervami a kuřivem. U nás v kuchyni spal na otomanu
s pistolí pod hlavou důstojník. Dlouho do noci vyprávěl otcovi, jak se
probíjeli z ruského obklíčení. Druhý – již stařec, spal u dědy na výměnku.
Ten se ho nejdřív ptal, zda nemá blechy. Pak si staří válečníci z první
světové války měli co říci. Třetí – mladý vozka spal ve chlévě na slámě,
koně v průjezdu.
Ten den jsme zabíjeli prase. Řezník Julka Dušek právě míchal červené
kroupy. Vojáci od Malů přišli okukovat. Matka se slitovala, každému
ukrojila krajíc chleba a nandala krup. Zajímavé, že děkovali polsky.
Němečtí zajatci se 9. května shromažďovali na sále v hostinci U
Novotnů. Odtud pak odcházeli do tábora u jablonské Telegrafie (Tesly).
Tam je jednou Rusové kontrolovali a esesmany na místě zastřelili.
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Později tam přespávaly malé skupinky sovětských vojáků, kteří se auty
vraceli domů.
Někdy v červenci jsem viděl, jak po státní silnici pochodovala
skupina zajatých vlasovců. S nimi ruský voják na koni. Do pochodu
krásně zpívali několikahlasé ruské písně. Nevím, zda vůbec na tu Sibiř
došli, kam je Stalin nechal poslat. Nepomohlo jim ani americké zajetí.
Tento týden jsem se od sobkovické pamětnice dozvěděl, že
skupinky mladých vlasovců (zajatci pod vedením generála Vlasova,
vytvořili tzv. ruskou osvobozeneckou armádu proti Stalinovi) byli tedy
zrádci, kteří měli výcvikové středisko v těchonínských kasárnách. Do
Sobkovic docházeli za děvčaty i na buchty. „Molodci“ vyprávěli, že
potřebují přečkat válku a vrátit se domů, že nikdy nebudou bojovat proti
rodným bratrům.
Mám také kamaráda a spolužáka Řeka. V roce 1947 našli azyl
v těchonínských
kasárnách.
Nikdy
nezapomenou
děkovat
Československu a prezidentovi Benešovi, že těch asi 40 000 utečenců
přijali. Prezident měl pochopení, poněvadž sám byl azylantem v Anglii
s naší západní armádou. Tato mocnost, za kterou bojovali, si nechala
vše do poslední patrony zaplatit z našeho zlatého pokladu.
Před bolševickou revolucí v Rusku k nám uprchlo mnoho inteligence. Na
popud prezidenta Masaryka, byla pro ně v Poděbradech zřízena
Hospodářská akademie (nynější zemědělská škola). Studující dostaly
stipendium. Pro učitele postavili celou ulici dvojdomků podle návrhu
architekta Gočára se slovanskými ozdobami.
Taktéž po druhé světové válce byly zaslány do rozbité Vídně
vagony potravin. Za vše se neplatilo.
A tak mi zůstalo přemýšlet, jak hrdinně činí prezident Zelenskyj i naši
Masaryk, Beneš i Svoboda ve vypjatých situacích.
Už aby to skončilo!
Josef Baláš
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FK Mistrovice
Ačkoli jsem před začátkem jarní části konstatoval, že
vyhlídky k jarní části sezóny nejsou příliš optimistické,
realita nakonec předčila očekávání. Náš dosavadní bodový
zisk už překonal podzimní sklizeň a do konce soutěže zbývají ještě celá
čtyři kola. V tuto chvíli se nacházíme na solidním pátém místě průběžné
tabulky.
Důležitým krokem na cestě za současným umístěním byly domácí
zápasy, ve kterých jsme získali maximum bodů a to navzdory faktu, že
jsme se střetli s týmy z úplného čela soutěže, jmenovitě Jehnědím,
Sruby a Českou Třebovou B. Nelze také pominout fakt, že se pyšníme
druhou nejlepší obranou soutěže.
Těchto výsledků si musíme cenit dvojnásob zejména proto, že se
prakticky celou jarní část sezóny potýkáme s úzkým kádrem. Na vině je
hned několik dlouhodobých absencí, které naši už tak úzkou lavičku
v některých zápasech zcela vyprázdnily.
Rád bych všechny pozval na zbývající zápasy, které se odehrají
29. 5. v Řetové, 4. 6. v Mistrovicích od 16:00 proti sousedním
Verměřovicím, 12. 6. od 16:00 v Dolní Dobrouči a nakonec 18. 6. od
15:00 v Mistrovicích proti Sopotnici.
Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na
webu fkmistrovice.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný

Základní škola a mateřská škola Mistrovice
„Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce nám bylo prima.
Povídaly hodiny – brzy budou prázdniny!“ (M.Kružíková)
A tak ještě předtím, než se slavnostně rozloučíme s předškoláky a
se stejně velkou slávou přivítáme mladší děti ze třídy Sluníček ve
starších Koťátkách, chtěli bychom se společně s vámi ohlédnout za
uplynulými jarními měsíci a za vším, co jsme prožili.
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Už od března jsme se seznamovali s hospodářskými zvířaty i
domácími mazlíčky v naší obci. Díky našim skvělým rodičům se nám
naskytla možnost pomazlit se s malými jehňátky, kůzlátky, králíčky a
dokonce i s exotickými želvami. Velkým zážitkem bylo pozorování právě
se líhnoucích kuřátek a jízda na koni.
Vhledem k tomu, že je měsíc březen označován jako měsíc knihy,
nemohlo se naše poznávání obejít bez návštěvy místní modernizované
knihovny, kde nám paní knihovnice představila svoji práci – jaké knihy
jsou zde čtenářům k dispozici a jak probíhá systém vypůjčování, který si
také každý mohl vyzkoušet. V knihovně v Jablonném nad Orlicí se zase
mladší děti vydaly za divadélkem a starší s Krtkem okolo světa hledat
zázračnou bylinku na uzdravení myšky.
Na podporu čtení u dětí se naše mateřská škola přihlásila do projektu
Celé Česko čte dětem, pod jehož záštitou nám polední chvilku
odpočívání zpestřila pohádka čtená paní knihovnicí, panem starostou a
paní ředitelkou.
Následující měsíc jsme odstartovali společně s místními hasiči a
absolvovali cvičnou evakuaci školy. O několik dní později se ve stejném
duchu – bezpečí nesla i návštěva plyšového zdravotnického psa s jeho
paničkou z Českého červeného kříže, kteří nás naučili, jak se zachovat
v případě úrazu.
12. duben byl pro předškoláky velkým dnem. Čekal je zápis do 1.
ročníku, na jehož příchod se postupně připravovali tzv. ŠKOLOU
NANEČISTO, kde se pravidelně setkávali i seznamovali s budoucí paní
učitelkou a společně plnili zábavné úkoly.
Obě třídy mateřské školy se přihlásily do každoročního projektu
Ukliďme Česko. A tak jsme se vybavili gumovými rukavicemi a
plastovými pytli a vyrazili do boje s odpadky v okolí naší MŠ. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistili, kolik odpadků se dalo sesbírat pouze
v blízkém okolí.
Letošní jaro bylo výjimečné tím, že po dvouleté pauze konečně
umožnilo pozvat do MŠ maminky a tatínky i uspořádat společnou akci.
Děti se na společně strávený čas tolik těšily, že se nechaly plně pohltit již
samotnou přípravou – vyzdobily třídy, nakoupily ingredience potřebné na
přípravu občerstvení, upekly velikonoční perníčky, nakrájely ovoce a
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namazaly a ozdobily jednohubky. Celé odpoledne se neslo na vlně
příjemné atmosféry a společného tvoření velikonočních dekorací.
V závěru měsíce dubna měl své první vystoupení kroužek
Sluníčko, kam se dle vlastního zájmu přihlásily děti z obou tříd a
nacvičily pásmo písniček a tanečků o tradičních řemeslech, kterým
přispěly k zahájení odpoledne pro babičky a dědečky z Mistrovic.
V květnu jsme si povídali o dopravě. Zkušenosti jsme vyrazili získat
z opravdového dopravního provozu. Mladší Sluníčka nastoupila na
autobus do Letohradu, odkud pak pokračovala vlakem do Jablonného
nad Orlicí a odtud autobusem zpět do MŠ. Starší Koťátka začala svoji
dopravní hru pěší vycházkou do Verměřovic. Na tamějším hřišti si
formou hry zopakovala dopravní značky a poté se vracela do Mistrovic
stejným způsobem, jako druhá třída.
Po oslavě Dne maminek jsme se zajímali o to, co dělají naše
rodiče a co bychom jednou, až vyrosteme, chtěli dělat i my. Věnovali
jsme se tedy řemeslům a povoláním a nejen, že jsme si některá z nich
vyzkoušeli ve třídě, ale také jsme měli možnost některá z nich vidět na
vlastní oči. Vyvrcholením tohoto tématu byla oslava Dne rodin (15.
května), kdy byla pro děti a rodiče připravená stezka v okolí MŠ,
seznamující účastníky s řemesly, která byla v Mistrovicích dříve
provozována.
Poslední květnový den jsme se ve spolupráci s rodiči sešli na
vlakovém nádraží v Letohradě. Po pohodlném usazení se ve vlaku a
zamávání maminkám jsme při sledování krajiny míhající se za okny
trpělivě očekávali, až se z vlakového reproduktoru ozve: „Příští stanice –
Častolovice!“ Tam byl cíl našeho letošního školního výletu. Počasí nám
přálo, v zámeckém zvěřinci jsme se setkali s velkým množstvím různých
druhů zvířat, obdarovali je dobrotami, zhlédli jsme také oboru s lesními
zvířaty a dopoledne završili obědovým piknikem u zámeckého rybníku.
Čas do příjezdu vlaku jsme si zkrátili hrou na dětském hřišti.
Svátek dětí slavila každá třída trochu jinak. Sluníčka si užila
pohádkovou stezku v Sutici. Koťátka skotačila na zahradě MŠ, kde měla
připravené zábavné disciplíny. Jako společný dárek dostaly děti
společný dárek pro obě třídy – několik krásných kostýmů oblíbených
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pohádkových postaviček a superhrdinů, které se ihned staly jednou
z nejoblíbenějších hraček.
V závěru bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci a
popřát všem čtenářům krásné letní dny plné sluníčka.
Učitelky MŠ
Den Země v ZŠ
V pátek 22. 4. 2022 jako každoročně, proběhl na naší škole Den
Země. Jeho součástí byl, mimo jiné, sběr odpadu v Mistrovicích a
blízkém okolí. Každá třída měla svůj okruh. V rámci zapojení školy do
projektu „ Ukliďme Česko“ jsme získali plastové pytle i ochranné
rukavice. Třetí a pátý ročník se vydal od školy směrem ke koupališti a
dále na Vedralovice. Už od samého začátku cesty se pytle plnily
odpadem. Nad koupalištěm v řadě keřů jsme nacházeli i zbytky skla,
porcelánových střepů atd. U bytovek jsme vysypali první pytel a
pokračovali dál. Na začátku cesty do Jablonného, v lesíku vlevo jsme
objevili vážně „poklady“ – plastové sáčky od mléka za 1, 10 Kčs 0,50l….
Dva velké pytle nám nestačily, vytříděnou hromadu odpadu jsme tam
museli nechat! Pro mne nejlepší odměnou bylo, že kluci páťáci (Š.
Novotný, J. Konečný i D. Mikula) hned odpoledne i během víkendu
pokračovali v úklidu. Podařilo se jim z toho svahu vytahat další odpadky.
Kromě pochvalných listů, které jsem jim udělila, nás pochválili i majitelé
daného pozemku. Jsem ráda, že jsme udělali dobrý skutek pro Zemi i
naši vesničku.
Děkuji všem žákům a pedagogům, kteří se na celé akci podíleli. Všichni
jsme si to užili!
Školní rok se blíží ke konci. Zase utekl jako voda. Léto je tady a
s ním i prázdniny. Všem Vám přeji, aby bylo plné zážitků,
dobrodružství i odpočinku.
Mirka Škorvánková, ředitelka školy
Rok ve školní družině
V letošním roce bylo ve družině, i vzhledem k většímu počtu dětí,
veselo. Vytvořili jsme společně skvělou partu kamarádů pro společné hry
a tvoření. Děti se radostně zapojovaly do všech společných i
samostatných aktivit. Každý týden jsme se zaměřili na aktuální téma
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vzhledem k ročnímu období, státním svátkům, mezinárodním dnům a
aktuálnímu dění v naší obci.
Od nového roku nám konečně pomalu začala ustupovat pandemie
a nám se dařilo scházet se v hojném, často i plném počtu. Po vánočních
svátcích našly děti pod družinovým stromečkem nové stolní hry a hračky.
Slečnám udělal také radost obchůdek a pánům kufřík s nářadím. Oboje
používáme nejen na hraní, ale také při hravé angličtině. Přibylo i mnoho
nového materiálu k tvoření. Nadšení z nového nám všem vydrželo až do
dnešních dní.
Společně jsme si užili také OLYMPIJSKÝ TÝDEN. Děti si
vyzkoušely běh a slalom na lyžích z kartonu. Vlastnoručně vyrobené
papírové lyžaře foukaly brčkem do dálky, navrhly si vlastní hokejové
dresy, proběhl závod v bobování venku na sněhu a mnoho dalšího.
Během BAREVNÉHO MASOPUSTNÍHO TÝDNE se děti zase
seznámily s tradicí masopustu nejen v naší obci. Každý den jsme
věnovali jedné barvě a tradiční maškaře, tomuto jsme přizpůsobili hry a
aktivity v celém společném odpoledni. Tento týden zakončil družinový
karneval s největší účastí v ŠD od začátku školního roku.
Na konci dubna čekal na děti ČARODĚJNICKÝ TÝDEN, který byl
zakončen bojovkou na školní zahradě. Starší spolužáci se ujali mladších
a společně ve dvojicích plnili připravené úkoly na stanovištích. Za jejich
splnění získali část do obrázkové tajenky. Na úplném konci na děti čekal
diplom a drobná odměna.
Každý týden provázelo i vyrábění k danému tématu. Zapojili jsme
se také do výzdoby školy, tvorby doprovodných kulis pro vystoupení,
zkoušeli různé zajímavé techniky tvoření a práci s rozličnými materiály.
Mnohdy si děti odnášely i více než jeden výrobek. Někteří se s nadšením
zapojili jen do pokusů, procesu tvorby a pomoci spolužákům.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za materiál k tvoření
(látky, vlny, bavlnky, záclony a další…) a také za deky na družinová
odpoledne venku. V teplém počasí si díky nim užíváme společné
pikniky venku a můžeme hrát hry, které bychom jinak neměli, kde
rozložit.
Za všechny děti ze školní družiny Vám přeji krásné a
pohodové léto.
Zuzka Dobešová
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Dne 30. 5. 2022 se uskutečnila akce pro žáky i rodiče

„ SE ŠKOLOU ZA ŠKOLNÍ LÍPOU“
Páťáci připravili s paní ředitelkou cestu s úkoly, kterou označili fábory. Na
hřišti (kde byl cíl naší akce) prodávali věnečky, nápoje a další pochutiny.
Vše se podařilo! I počasí vyšlo!
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Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje
Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo ve dnech 13. – 15. května 2022
v Ráji u Letohradu. Soutěžilo se o pohár střelby vzduchovkou a znalostí.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: „A“ 1. – 5. třída a „B“ 6. – 9.
třída. V rámci programu jsme se zúčastnili:
Pátek 13. 5. 2022
-

16:30 nástup + představení a seznámení s programem a rozdělení do
skupin.
17:00 ukázka vábení zvěře
18:00 – 19:00 příprava na táborák, sehnání dřeva, seznámení ve
skupince, vymýšlení jména pro skupinku, zvolení si mluvčího skupinky
19:20 – 22:00 táborák

Sobota 14. 5. 2022
-

8:30 zahájení ZST
9:00 psi – přehlídka a určení 10 psích plemen
10:00 testy
Od 11:30 hry s dozorem dospělých (vyplnění volného času mezi
disciplínami)
11:30 oběd
13:00 stezka, střelba ze vzduchovky
17:00 konec stezky
18:00 večeře
20:00 – 21:30 přesun na kopec na pouťový ohňostroj

Neděle 15. 5. 2022
-

9:00 nástup, zhodnocení, vyhlášení výsledků, předání cen, (zpětná
vazba), rozloučení, odjezd

UMÍSTĚNÍ MISTROVICKÉHO KROUŽKU:
Střelba ze vzduchovky kategorie „A“
3. místo Barbora Pauková
Znalosti kategorie „A“
3. místo Václav Kubelka
Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím našeho kroužku a také všem
pořadatelům ZST.
Vedoucí kroužku Miroslav Barnet a Anežka Foglová
Účastníci ZST: Tereza Kozlová, Jakub Motl, Barbora Pauková,
Matouš Kubelka a Václav Kubelka z kategorie „A“
Tereza Pauková, Petra Hricinová a Tereza Mrkvičková
Václav Kubelka
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Pověsti z Mistrovic a okolí

(Pokračování - výňatek z knihy)

O klášteře v Orlici a sedláku Machovi
Kostel Orlický je postaven ze zřícenin kláštera, který před
husitskými válkami stál a husitskými voji za vedení Prokopa Holého byl
rozbořen, jakož i tvrz, k níž klášter patřil. Po rozboření kláštera byl zde
Českými bratry zřízen kostel i s farou, na kterouž byl dosazen i farář
českobratrský a obyvatelé přijali, pokud již nebyli, též víru Českých
bratří. Po bitvě bělohorské 8. 11. 1620 byl českobratrský farář vypuzen a
dosazen sem římskokatolický a lidu dáno na vůli, buď víru si ponechati a
vystěhovati se z vlasti, nebo se zříci víry a zůstati doma. Mnozí se
vystěhovali, ale více se jich víry zřeklo, aby jejich majetek nebyl
zkonfiskován, ale tajně dále Českými bratry zůstali. Tak i sedlák Mach,
hospodář na nynějším Maršově gruntu, těsně sousedící s farským
pozemkem, kterému se dnes „Kněžství“ říká, zůstal tajným bratrem a jak
zápis v zámeckém archivu poznamenává, že prý z náboženské zášti
onoho katolického faráře na cestě poblíž kněžského pole zabil, načež
podle tehdejších zákonů byla té obci fara odejmuta a přeložena do
Lukavice a posléze do Kyšperka, kam byla snad proto přeložena, že
kněz o Božím Těle nejsvětější svátost z Lukavice ukradl a do Kyšperka
zanesl, což snad bylo předem smluveno, aby měl faru Kyšperk. Mezi
lidem zdejším o události zabití faráře zachovala se pověst poněkud
odlišná od záznamů v zámeckém archivu.
Že zabit byl farář sedlákem Machem je jisto (jenže ne ze zášti
náboženské, ale proto, že pan farář udržoval nepovolený poměr s jeho
ženou, kteréž se měli narodit srostlá dvojčata, při jejich narození zemřela
ona i děti a při pohřbu, když ji pochovali, byla jí kůlem prý proražena
prsa, to byl trest za to, že žena byla cizoložnice. Jedna pověst také
pravila, že ta dvojčata se měla narodit již v hrobě a že ta žena byla za
živa pochována a zaházena, pak z hrobu že byl slyšet dětský pláč, tedy
hrob vykopán a nalezena tam ta dvojčata, a že v té době se opravovala,
snad stavěla hřbitovní zeď, šikovný jeden zedník z Orlice do pískovce
vytesal dvojčata a na památku do zdi zasadil, kteráž tam dodnes jsou
(dnes je reliéf umístěn v kostele).
(Pověsti tyto jsou zaznamenány tak, jak se v lidu uchovaly a nesouhlasí
v lecčem s historickými skutečnostmi.)
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Tuto událost mi vyprávěl Jan Kabelka z Orlice, když jsme jako tesaři
dělávali, jakož i to, že když na to páni přišli, co tam je vytesáno, mělo se
to odstranit, ale přece jen k tomu nedošlo a zůstalo to tam.
Z paměti Isidora Moravce z pamětí kunčických.
Název Zlatník
Zlatník se nazývá stará středověká formanská cesta
mezi
Jablonným a Mistrovicemi.
Tato cesta byla jedna z odboček tak zvané středověké dálnice mezi
Olomoucí a Opočnem, vedoucí po hřebenech kopců od Lanškrouna
k Žamberku s odbočkou poblíž Adamova jezera, kolem Machovic, rovně
přes Machovské, Mistrovice, Balášův kopec k Jablonnému.
V Mistrovicích, kde je dnes hospoda U Novotnů, stála přípřežní stanice
(druhá byla v Lubníku), kde byli ustájeni koně. (Tomu napovídá i
dispozice stavby hospody s oboustranně uzamykatelnými vraty a
průjezdním dvorem, kde byli formani a jejich povozy chráněni před
okradením a oloupením).
A název Zlatník je odvozen údajně z toho, že za poskytnutí
přípřeže platil každý forman zlatník za poskytnutou službu.
Jiná verze pověsti říká, že stál jednou jeden pocestný v Jablonném
a prohlásil, že by dal zlatník, kdyby se nemusel šplhat do toho kopce
k Mistrovicím.
Lenka Malová
První Neuman Antonín pocházel z Kyšperka a manželka Lenka
Malová z mistrovický hospody u kostela. Její matka pocházela z Králík,
dole je u nádraží hospoda, říkali jí Kaplička.
Když byla mladé děvče, tak měli muziku a ona chodila pro pivo do
sklepa. Tak uprostřed zábavy natočí pivo a vidí necky plný pecek. Hrábla
do nich, velkou hrst vhodila do kapsy, že si je pak rozlouská a
zapomněla na ně.
Druhý den maminka uklízí šaty po muzice a vidí, že má dcera
v kapse úplně nový stříbrný peníze. Budí jí, kde ty peníze vzala, že se
přeci pilo na řád, to je celou noc, co kdo vypil, to jeden ráno zaplatil.
Lenka si vzpomněla, že hodila hrst pecek do kapsy. Šly do sklepa a tam
našly ty peníze roztroušený, jak do necek hrábla. Daly se do kopání ve
sklepě, kolem hospody, ale nic nenašly.
Z knihy Rodové paměti v Kunčicích – vzpomínky A. Neumanové, str. 76.
Františka Svobodová
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Závěrem tohoto letního čísla z 31. ročníku Vám všem přejeme krásné a pohodové
léto s řadou nezapomenutelných zážitků.
Vážíme si všech zaslaných příspěvků a pravidelným dopisovatelům děkujeme za
jejich příspěvky.
Těšíme se na Vás opět u podzimního čísla!
Své příspěvky prosím zasílejte na adresu: redakcniradamistrovice@gmail.com

Prosluněné léto přeje Redakční rada Mistrovických zpráv.
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