Vážení spoluobčané,
jedná se o poslední vydání zpravodaje před volbami, proto mi
dovolte krátké shrnutí uplynulých čtyř let.
Nejedná se o úplný soupis, ale dovolil bych si vyzvednout několik
akcí. Čtyřleté období jsme zahájili opravou omítky místního kostela sv.
Jana a Pavla. Akce se realizovala za podpory Pardubického kraje. Kostel
je ve vlastnictví obce Mistrovice a jedná se o dominantu obce, proto si
myslím, že se jednalo o potřebný zásah.
Nový chodník od hřiště k tělocvičně již slouží řadu let. Velmi ho
využívají například školáci v rámci hodin tělesné výchovy. Na něj by měl
v budoucnu navázat chodník kolem kurtů až dolů k novému sídlišti Nad
Suticí.
Lokalita Nad Suticí je největší investiční akcí za dlouhé roky. Přes
léto jsme úspěšně dokončili realizaci zasíťování. Jsem rád, že se akce
podařila a dokončila. Díky patří nejen stavební firmě Trunec a
technickému dozoru, ale i členům stavební komise, kteří na staveništi byli
více než často. Stavební parcely jsou prodány a tak věřím, že se
stavebníkům podaří realizovat svůj sen.
Významnou, i když téměř neviditelnou změnou byl převod bytů
v bytovém domu čp. 205 a 206 do společenství vlastníků. Pro nájemníky
se prakticky nic nemění, ale vlastníci ocení, že mohou bydlet a investovat
do svého.
Do příštího volebního období jsme již připravili další akce, ale jejich
realizace závisí na tom, jak se všechny okolnosti vyvinou, jaké ceny budou
kolem nás a případně, do jaké míry nám pomůže dotace. Určitě mezi
nejdůležitější připravenou akci patří rozšíření mateřské školy a přístavba
jídelny, ale to již bude jiná kapitola.
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Výše v textu uvádím množné číslo „realizovali jsme“. Je to proto, že
zastupitelé pracovali jako jeden tým a nejen zastupitelé, ale i členové
komisí a výborů.
Rád bych poděkoval všem za zodpovědný a rozvážný přístup, za
jejich práci, kterou odváděli v uplynulých letech i navzdory mnoha
těžkostem. Zastupitelům děkuji, že nehledali sváry, ale dovedli hledat
řešení.
Blíží se volby. Na základě předchozích dohod jsou připraveny
celkem 2 kandidátní listiny. Voliči mají možnost výběru. Jsou obsazeny
stávajícími zastupiteli, na nichž bude ležet tíha dalšího vývoje obce, ale
jsou tam i nové tváře, které třeba donesou nový pohled a nové nápady.
Voličům přeji šťastnou volbu a budoucímu zastupitelstvu mnoho sil a
odhodlání při náročné práci.
Na závěr přeji všem mnoho sil, mnoho radosti, pevné zdraví a
nadhled, nebo jinak - jak říkal jeden moderátor počasí – slunce v duši.
V Mistrovicích 20. 9. 2022

Petr Mařík, starosta
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 18. 8. 2022 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012-

11-

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
202228- 1 ověřovatele: Blanka Blažková, Miroslava Škorvánková
202228- 2 Smlouva o zřízení služebnosti č. 22040 ppč. 1249/5 v kú Mistrovice nad Orlicí
202228- 3 Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz
A22020090 uzavřenou se společností FIEDLER AMS s. r. o.
202228- 4 Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo o zneškodňování obyčejného a nebezpečného
odpadu z 4.1.2006 uzavřenou se společností Komunální služby Jablonné s. r. o.
Ceník svozů a odstranění odpadů platný od 1.7.2022
2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

2022-

28-

35 Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 1000018671/
4000246320 uzavřenou se společností GasNet, s.r.o. Výše ročního nájemného
činí 32 333,- Kč
36 Smlouvu o servisní činnosti uzavřenou se společností VODA CZ SERVICE
s.r.o.
37 Příkazní smlouvu č. O/22/22/PV uzavřenou se společností Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na výkon funkce odborného zástupce
provozovat v obci Mistrovice kanalizaci a čistírnu odpadních vod pro veřejnou
potřebu
38
Umístění dopravní značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě na na křižovatku na
výjezd na komunikaci ppč. 1162/1, umístění značky Nejvyšší povolená rychlost
30 km/hod. místo současné 40 km na křižovatce komunikace ppč. 1156/5 a
komunikace ppč. 1157 a umístění značky Nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod
na začátek obce na komunikaci ppč. 1157 vše v kú Mistrovice nad Orlicí.
39
výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní družinu do počtu 4 dle školského
zákona č. 561/ 2004 Sb., paragrafu 23, odst. 5.
40 pravomoc starosty vydávat rozpočtová opatření pro převod na termínované
vklady na účtech vlastních bank bez omezení částky
41 odstranění dřevěných balkonů u čp 215 z důvodu havarijního stavu
42 možnost převodu pozemků v lokalitě Nad Suticí do vlastnictví stavebníků již po

ukončené kolaudaci voda, kanál, ČOV
Zastupitelstvo obce Mistrovice bere na vědomí:
202228- 43 informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí
Orlicko za rok 2021“ bez výhrad na valné hromadě konané dne 21.6.2022
202228- 44 Rozpočtové opatření 5/2022
202228- 45 Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace na zasíťování lokality
Nad Suticí
202228- 46 Informaci Pardubického kraje o snížení počtu zajišťovaných spojů autobusové
dopravy
V Mistrovicích 18. 08. 2022 Starosta: Petr Mařík
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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 15.9. 2022 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012-

11-

Přítomno: 10 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2022- 29- 1 ověřovatele: Viktor Svoboda, Jiří Valouch
2022- 29- 2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 22169 na prodej pozemku ppč. 1093/10
(1305 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za cenu 1 252 800 Kč vč. DPH
2022- 29- 3 Smlouvu kupní č. 22162_10 na prodej pozemku ppč. 1093/10 (1305 m2) v kú
Mistrovice nad Orlicí za cenu 1 252 800 Kč vč. DPH
2022- 29- 4
přijetí dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 0633279179/LCD, na základě něhož
dojde, na základě mimořádné splátky ve výši 13 mil. Kč, ke změně
splátkového kalendáře, kdy budou splátky jistiny sníženy a zároveň bude
zachována konečná doba splatnosti. Dále bude z uvedené smlouvy vypuštěna
povinnost dle Čl. VI, bodu 2 r: "Ode dne bezprostředně následujícím po
ukončení Období čerpání použít prostředky získané z prodeje hmotného
majetku Klienta přesahující částku 100.000,00 Kč na splacení Úvěru, a to
vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich obdržení"
2022- 29- 5 rozpočtové opatření 6/2022
2022- 29- 6 základní škole a mateřské škole převod a použití prostředků z rezervního
fondu na nákup vybavení ve výši 23268,- Kč
Zastupitelstvo obce Mistrovice bere na vědomí:
2022- 29- 7
rozhodnutí starosty o ukončení činnost komisí ve volebním období 2018 –
2022 ke dni 23. 9. 2022
2022- 29- 8 jízdní řády od 1. 9. 2022

V Mistrovicích 15. 9. 2022
Ověřovatelé:

Viktor Svoboda, Jiří Valouch

Starosta:

Petr Mařík
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Komunální volby KDU – ČSL
KDU-ČSL opět pro komunální volby sestavilo 11člennou kandidátní listinu
složenou z lidí, kteří chtějí přispět k prosperitě a rozvoji naší obce a kteří
jsou ochotni tomu obětovat část svého volného času.
Kandidáti KDU – ČSL si jsou vědomi úskalí provázející veřejnou službu.
Vědí, že řadu věcí nelze změnit mrknutím oka, ale naopak pouze
dlouhodobou a soustavnou prací, často přesahující jedno volební období.
I proto chtějí navázat na práci stávajícího obecního zastupitelstva a tím
zajistit potřebnou kontinuitu ve správě naší obce.
Podpora a pomoc druhým jsou důležitou součástí veřejné služby, což
v této nelehké době platí dvojnásob. Na kandidáty KDU-ČSL se v tomto
budete moci, vážení spoluobčané, spolehnout.
Využijte ve dnech 23. a 24. září 2022 možnosti zvolit si zastupitele, kterým
věříte. Pokud jimi budou kandidáti za KDU – ČSL, bude nás to těšit a
zároveň zavazovat.
Luděk Malý

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím obecního
zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24. září se budou konat volby do obecního zastupitelstva
(a u nás také senátní volby). Proto si my, zastupitelé zvolení za KDU-ČSL,
dovolíme ohlédnout se za končícím čtyřletým obdobím, kdy zastupitelstvo
pracovalo v dosavadním složení. Níže uvedené je náš pohled, každý
samozřejmě může leccos vidět jinak.
Za nejdůležitější považujeme to, že diskuze v zastupitelstvu byly téměř
vždy věcné a konstruktivní. Byť jsme se třeba ve všem neshodli, nevedlo
to k osobním útokům. Toho si velmi vážíme a všem zastupitelům za to
děkujeme. Také si ceníme toho, že zastupitelstvo v době covidu „neztratilo
hlavu“ a fungovalo v podstatě obvyklým způsobem.
V uplynulém volebním období se podařilo provést největší porevoluční
investiční akci – zasíťování 34 parcel v lokalitě Nad Suticí. Možná je příliš
brzo na hodnocení, ale i přes některá ne úplně nejlepší rozhodnutí (např.
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přivést do lokality plyn) považujeme tuto akci za celkem dobře
provedenou. Jelikož jsou všechny parcely zamluvené i zaplacené, mělo
by dojít k rychlé výstavbě a poměrně rychlému nárůstu obyvatel obce.
Úkolem dalších zastupitelstev i všech obyvatel obce bude přispět
k dobrému začlenění nových občanů do života obce.
Připravena je realizace souvisejícího strategického záměru, a to přístavby
školy a školky. Již nyní jsou prostory kapacitně nevyhovující a tento
problém by bez přístavby byl nejspíše ještě palčivější poté, co v lokalitě
Nad Suticí začnou bydlet noví občané, převážně mladé rodiny s dětmi.
Realizace přístavby školy a školky bude jedním z nejtěžších úkolů
nadcházejícího období. Pevně doufáme, že se obci podaří získat dotaci,
bez níž není možné přístavbu realizovat.
Snad posledním důležitým rozhodnutím uplynulého volebního období
bylo zahájení prodeje bytů v bytovém domě č.p. 205, 206 dosavadním
nájemníkům a s tím související založení společenství vlastníků jednotek.
Tento krok zjitřil vášně a nechal vzniknout řadě polemik – zcela
pochopitelně. Otázka bydlení je citlivou záležitostí, čehož si je
zastupitelstvo vědomo. Jsme ale přesvědčeni, že to bylo nejlepší možné
rozhodnutí a pevně věříme, že se to postupem času potvrdí. Ke koupi bytu
se bohužel rozhodli jen tři nájemci. Chápeme, že ne každý má naspořeno
dostatek financí a že ne každý má možnost si na koupi bytu potřebnou
částku půjčit od banky či od rodiny nebo přátel. Je však velmi
pravděpodobné, že nájemné se bude dál zvyšovat, takže měsíční
nájemné bude velmi podobné měsíční splátce úvěru. V takové situaci se
jeví jako výhodnější koupě bytu byť s využitím úvěru, protože se
srovnatelnými náklady (porovnáváme-li horizont 20-30 let) lze získat byt
do svého vlastnictví.
Díky založení společenství vlastníků jednotek již nejsou všechny výdaje
týkající se bytového domu č.p. 205, 206 placeny přímo z obecního
rozpočtu, ale SVJ hospodaří samostatně a může si tedy vzít úvěr na
nějaké větší opravy. Obec také může kdykoli prodat nějaké další byty – ať
už stávajícím nájemcům, nebo třetím osobám. V zastupitelstvu jsme se
shodli, že nechceme prodávat obsazené byty ani že nechceme prodat
všechny byty.
Kromě výše uvedeného obec uskutečnila celou řadu dalších investic
(např. dokončení opravy fasády kostela, zbudování parkoviště u školy,
informační tabule s herními prvky) a akcí (letní kina, besedy důchodců a

7

další – ale kvůli covidu se také některé akce neuskutečnily, třeba oslava
650 let od založení obce).
Věříme, že i v době přicházejícího „utahování opasků“ se podaří nemálo
dalších zlepšení. Velký prostor vidíme zejména v ochraně přírody a
společenském životě – v něm se sice obec snaží, ale nejvíce může udělat
každý z nás tím, že se bude do života obce a místních spolků aktivně
zapojovat.
Luděk Malý, Josef Baláš, Ludvík Novotný a Petr Spáčil – zastupitelé za
KDU-ČSL

Projekt MAP III byl zahájen!
Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska a Králicka zahájen nový projekt
MAP III (Místní akční plán vzdělávání), který plynule navázal na
předešlý projekt MAP II. Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do 30. listopadu
2023), jeho hlavní obsahovou náplní je strategické plánování a práce
v pracovních skupinách. Bohužel v jeho rámci nelze realizovat žádné
implementační aktivity.
A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán vzdělávání (tedy zkráceně
MAP) je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které dětem v MŠ
nebo školákům, anebo také jejich rodičům či učitelům komplikují život, a
vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. A je to také proces, který je
založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty
v území – dle jejich možností, zájmu i kapacit. Všichni zúčastnění se
mohou zaměřit na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností ve věcech,
které je zajímají.
V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou první společné jednání
odborné pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské
gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a
Pracovní skupina pro rovné příležitosti), i Pracovní skupina pro
financování. Také již proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru, na němž
se mj. podařilo schválit Strategický rámec, verze 2.0, což je sborník
investičních záměrů škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do 15 let z území Žamberska a
Králicka.
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A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci
odborných pracovních skupin za účelem sídlení zkušeností, také sběr
příkladů dobré praxe (úspěšných a inspirativních projektů realizovaných
školami) a jejich sdílení, a v novém školním roce pak další jednání
pracovních skupin, sběr nových investičních záměrů a následná
aktualizace Strategického rámce na verzi 3.0.
Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu:
www.maporlicko.cz a facebooku: www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO,
spolufinancován Evropskou unií.
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z.s.

Tento

projekt

je

Společenské události
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V září 2022:

V říjnu 2022:

Marie Hricinová, č.p. 149, 72 let

Pavel Doleček, č.p. 57, 72 let

Marie Balášová, č.p. 128, 77 let

Věra Matušková, č.p. 145, 94 let

Jiří Pauk, č. p. 130, 77 let

Ludmila Faitová, č. p. 103, 73 let

Zdeněk Dušek, č. p. 25, 70 let

Drahomíra Pauková, č. p. 130, 70 let

Jarmila Hrdinová, č. p. 71, 84 let

V listopadu 2022:

Danuška Balášová, č. p. 158, 72 let

Jan Baláš, č. p. 59, 82 let

Josef Malý, č. p. 211, 72 let

Jana Balášová, č. p., 125, 82 let

Antonín Suchomel, č. p. 173, 74 let
Marie Beranová, č. p. 179, 87 let

Milí jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Narození:
V červenci 2022 se narodila: Štěpánka Broulíková,
Mistrovice č. p. 7

Novému občánkovi i jeho rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Sňatek uzavřeli
Dne 2. 7. 2022 Eva Hubálková a František Fajmon
Dne 9. 7. 2022 Aneta Šparlinková a Daniel Baláš
Dne 22. 7. 2022 Veronika Dolečková a Michal Tobiška
Manželům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné
pochopení a toleranci na společné cestě životem.
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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Ing. Josefu Balášovi čp. 21 i celé
jeho rodině za uspořádání krásného setkání našeho rodu – rodin Balášových –
dne 27. srpna 2022, za veškerou přípravu, pozvání, úžasný program s
promítáním a vyprávěním historie i přípravu pohoštění. Neméně si zaslouží
poděkování i p. Josef Baláš čp. 128 za přípravu rodokmenu a možnosti
nahlédnutí do archivních fotek.
Velkou měrou se zasloužil za skvělý průběh s výborným jídlem i obsluhou také
personál Hostince a pensionu U Novotnů. I přes poměrně velký počet účastníků
ze všech koutů naší země byla příležitost v příjemném prostředí prohloubit
dosavadní a navázat nová přátelství a seznámit se (nejen) s mladšími
následovníky rodu.
Za přítomné účastníky Jana Balášová

Pozvání na Besedu s důchodci
V pátek 14. 10. 2022 v 15 hodin
v tělocvičně v Mistrovicích
Srdečně Vás zveme na Besedu s důchodci, která je pro
důchodce-všech věkových kategorií.
Připraven je pro Vás bohatý program:
- na úvod bude slovo pana starosty, kde se dozvíte veškeré aktuální informace o
dění v obci.
- děti ze ZŠ a MŠ Mistrovice vystoupí se svým krásným programem
- hudba
- tombola (každý malý příspěvek do tomboly je vítán, přinést ho můžete přímo
na besedu)
- připraveno máme občerstvení, večeři
V případě zájmu o odvoz prosím, kontaktujte předem
p. Petra Vinklera na tel. čísle 778-168-578
Budeme se na Vás těšit, za kulturní komisi Pavla Pauková
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SEBEOBRANA PRO ŽENY
- základy sebeobrany pro ženy (přizpůsobeno věku a fyzické konstituci zúčastněných)
- teorie boje, citlivé body na těle, řešení základních typů útoků
- vyvrácení mnoha mýtů týkajících se ženské sebeobrany
- nečekejte žádnou dřinu, půjde o pohodové cvičení
- intenzitu cvičení si budete řídit sami, takže se nemusíte
ničeho bát 

- tento jednorázový kurz je zcela ZDARMA
- přihlášeným pošlu před akcí podrobnější informace
- přihlášky posílejte na email svejstilmartin@gmail.com

KDO - pouze pro ženy a dívky od 14ti let
KDY - neděle 23.10.2022 / 17-19 hodin (skončit můžeme i
dříve)
KDE - sportovní hala Mistrovice, Mistrovice 138
Kontakt:
Martin Svejštil
604 518 319
svejstilmartin@gmail.com
www.maserzmistrovic.cz
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OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR
VOSTŘEBAL
UVÁDÍ POHÁDku

BYLO

NEBYLO

která se koná 13. listopadu
ve 14,00 hod.
v tělocvičně v Mistrovicích
OSOBY

A

OBSAZENÍ

Babička

Jiřinka Košínová

Kašpárek, Liška, Prasátko

Laďka Částková

Mařenka, Holka, Babička, Kravička

Eliška Rošková

Jeníček, Lišče, Kluk, Loupežník

Richard Joukl

Ježibaba, Maminka, Pejsek

Jitka Balská

Ježidědek, Myslivec

Ladislav Zandler

Karkulka, Holka, Lišče, Kozička

Iva Kavková

Vlk, Dědeček, Loupežník

Vláďa Hladík

Budulínek, Kluk, Loupežník

Marek Podešva

Režie, osvětlení, hudba

Vláďa Hladík

Text sleduje

Milada Jiskrová

Vstupné:

Dospělí

60,- Kč

Děti

40,- Kč
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Přijďte se zasmát!
Srdečně vás zveme na komediální divadelní představení:

I muži mají své…
Jak těžké to mají moderní muži se svými ženami? Jaké situace musí v dnešním
světě zvládnout? Jaké výzvy musí ustát?
Na štěstí existuje oáza, kam je možné uniknout… zašívárna, kutloch. Místo, kde
muže být chlap zase chlapem! Místo, kde si může orazit! S kamarády kouknout
na fotbal, dát si pivko a konečně mluvit o správných a důležitých věcech.
Nic ale není tak ideální, jak se může zdát. Téma manželství na konec prosákne i
sem. Jak se s tím na konec poperou?

V hlavních rolích vás budou bavit:
Láďa Martínek jako Karel
Michal Belobrad jako Marek
Jan Javůrek jako Kamil
Petr Žitný jako Luděk

Místo: Mistrovice tělocvična
Termín: 8.10.2022 od 19:00
Vstupné: 80,- Kč

* Divadelní hra je určená pro dospělé. Mohou se objevit vulgární výrazy –
„chlapská“ mluva, nebo témata spojená se sexem. Zvažte tedy účast svých
ratolestí.
** Doporučení: Před návštěvou přestavení zajděte s partnerem na nákup.
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Činnost mladých hasičů, dorostenek a žen
11. 6. 2022 ženy vyráží na okresní kolo v požárním
sportu
v Mladkově, kde je více disciplín. Ale požární útoky na
nástřikové terče se započítávají do Velké Ceny Ústeckoorlicka. V běhu na
100 metrů překážek jsme o kousíček na posledním 4. místě. Lépe se nám
daří ve štafetě 4x100m, kde bereme 3. místo. Po prvním pokusu
požárního útoku 28,42 jsme byly druhé, po druhém pokusu jsme spadly
na 3. místo. Celkové 3. místo vybojovaly Dolečkovy 4x, Stejskalová
Michaela, Balášová Eliška, Moravcová Pája SDH Jamné.
25. 6. máme doma pouť spojenou s oslavou 130 let od založení
sboru. Protože jsou současně i důležité závody žen v Černovíru, musíme
pečlivě naplánovat celý den, abychom oboje stihly. Brzy ráno škrábeme
brambory a děláme křapáčové těsto. Ještě před obědem spěcháme do
Černovíru, kde každou chvilkou poběžíme ve stejné sestavě jako na
okrese. Předvedený luxusní požární útok na nástřikové terče vpravo
25,22, vlevo výsledných 26,53 přinesl zlaté 1. místo. Radost je veliká 10
bodů do tabulky. Vracíme se na pouť, kde máme připravenou ukázku
požárního sportu. Starší děti předvedly požární útok CTIF, nejprve tak jak
ho běhají na závodech, poté pomalu s instruktáží. Mladší děti ukázaly, jak
se běhá královská disciplína požární útok.
26. 6. pouť stále trvá, ale závody započítávané do ligy jsou důležité.
Škoda přijít o každý bodík, který může na konci rozhodnout. Proto mladí
hasiči vyrážejí na závody do sousední Bystřece. Jelikož je to blízko a
tentokrát můžou skoro všechny děti, jsme schopni složit 3 družstva. Mladší
děti ve složení Fadrný Dominik, Tomiškovi Patrik a Nikol, Pauková Bára,
Hubálková Eliška, Štěpánková Eliška a Novotný Dominik zabíhají svůj
osobáček 17,86. Výborný čas jim přináší medaile za 3. místo z 21
družstev.
Druhé družstvo složené z nejmenších nejmladších dětí si zaběhlo
pro krásné 9.místo ve stejné kategorii z 21 družstev. Běželi Moravcová
Adélka, Svoboda Dominik, Motl Jakub, Svejštil Dominik, Štěpánkovi
Radim a Eliška, Fadrný Dominik s pěkným časem 19,21 jeden proud,
20,25 druhý proud.
Za kategorii starších soutěží Hricinovi Luboš a Petra, Štěpánek
Martin, Fadrný Daniel, Pauková Terka a půjčení kluci z SDH Letohrad
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Bozetický Denis a Šesták David. S úplně stejným časem jako mladší děti
17,86 získali 10. místo z 20 družstev. První místo měli čas 13,99.
9. 7. 2022 si zajely ženy do Dolního Třešňovce soutěžit O zelený
pohár. Soutěžily Dolečkovy 4x, Moravcová, Voborná Tereza SDH
Lanškroun, Haufová Janča SDH Letohrad. Přivezly pohár za první místo.
O den později 10. 7. pořádal Dolní Třešňovec soutěž také pro děti.
Je to problematičtější termín, protože mají skauti tábor a některé děti už
jsou na prázdninách u babiček, nebo dovolených s rodiči. Závodit jely
mladší děti Hubálková Eliška, Pauková Barča, Štěpánkovi Radim a Eliška,
Tomiškovi Patrik a Nikol, Svejštil Dominik. Tentokrát měly nepovedený
útok, protože nestrefily jeden terč. Za to 9. místo. Sestava starších si
vypůjčila 3 letohradské děti, aby se daly dohromady a spolu se Štěpánkem
Martinem, Hricinovými Lubošem a Petrou, Paukovou Anežkou zaběhli pro
8. místo z 11 družstev. Bohužel veliký prostřik z 19,5 na 23,05 jim sebral
2. místo.
24. 7. 2022 jedeme obhájit prvenství z loňského roku
do Kameničné. Tady jsou netradiční závody v tom, že mimo strojníka si
losujeme posty, na kterých poběžíme. Takže košař běží například
rozdělovač, a proudař třeba savice. Některé holky nemůžou, proto jedeme
ve složení Dolečkovy 4x, Stejskalová, Voborná a Haufová. První pokus
27,94, druhý pokus znamenalo, že jsme obhájili první místo. Na tuto
soutěž jezdí i naši muži. Jako loni dovezli materiál, za což děkujeme.
Jejich pokusy běželi Bartoníčkovi David a Lukáš, Matyáš Vlastimil,
Kubíček Dominik, Hubálek Vladislav, Oškera Daniel a Valenta Tomáš. Na
této soutěži běhají všichni stejnou trať. Naši muži s časy 28,32 a 26,84
skončili na 3.místě. Na prvním místě Klášterec s časem 22,06.
30.7. jsme přijali výzvu hasičů z Bošína, abychom jeli na noční
závody do Tutlek. Mají tam nádherné zázemí, ale běží se do velkého
nasvíceného kopce. Bylo 12 týmů žen, všechny odběhly první pokus.
Nejlepších 5 postoupilo do dalšího kola, kde si mohly svůj pokus vylepšit.
Po prvním kole s časem 32,49 jsme skončily druhé a postoupily do finále.
Finálový čas jsme vylepšily na 31,46 a vybojovaly 2. místo z 12. Noční
závody nás nadchly, ta atmosféra, světla, káď, která mění barvy.
13. 8. tentokrát nás Lanškroun pozval, abychom vyzkoušely
svitavskou ligu. Vyrazily jsme na jejich noční závody až do Oldříše, jako
pomocník s námi jede Macháček Martin. Bohužel podložená káď nám
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udělala problém na savicích a s časem 22,75 končíme na 12. místě z 18
družstev. Zaběhly si Dolečkovy 4x, Stejskalová, Moravcová, Voborná.
27. 8. se ženy zúčastnily VCÚ v Brandýse nad Orlicí. Běžíme
Dolečkovy 4x, Stejskalová, Balášová, Moravcová. Bohužel jsem se
kousek od startovní čáry zranila, ale i přesto zakončujeme platným
pokusem s časem 30,52 3. místo. Potom jsme musely sehnat náhradnici
na druhé kolo O Brandýský pohár, kterou se stala Voborná. Mají ze všech
družstev žen nejlepší čas 21,22, ale pořadatelé se na poslední chvíli
rozhodli časy sečíst, tak končíme také na 2. místě.
Ještě ten
samý
den jedeme
na noční
závody
do
Dubence v pozměněné sestavě. Jsme poskládané Dolečkovy 3x,
Moravcová, Voborná, Vaníčková Terka z SDH Bystřec a Myšáková Barča
z SDH Vrbice. Když každý umí svoji pozici, nevadí, že byl jen jeden
trénink. Zabíhají čas 20,22, lepší proud 19,46 a přiváží stříbrné medaile
z 11 týmů. Spánku jsme moc nedaly a jedeme s dětmi.
28. 8. se konají tradiční závody v Dolní Dobrouči. Jako řidič a
pomocník s námi vyráží Macháček Martin, kterému děkujeme. Tady je to
vždycky nadlouho, protože se běží štafeta požárních dvojic, 2 pokusy
požárních útoků a poté super finále v paralelním útoku. Mladší děti si
vybírají smůlu na obou pokusech, nejdříve 28,35, potom 31,66, 9. místo.
Štafeta dvojic je o poznání lepší - 5. místo. Celkově si Fadrný Dominik,
Štěpánkovi Radim a Eliška, Moravcová Adéla, Pauková Barča, Hubálková
Eliška a půjčená Šestáková z SDH Letohrad zapisujíi 8. místo z 13 týmů.
Starších dětí jede 8, Štěpánek Martin, Hricinovi Luboš a Petra, Pauková
Anežka, Fadrný Daniel a 3 letohradské děti. Ve štafetě 6. místo, v útoku
7. místo nástřik 27,26, celkově také 7. místo.
3. 9. se zase musíme rozpůlit. Mají závody děti v Třebovicích, ženy
v Lanškrouně. Díky pomoci manželů Štěpánkových, kteří děti odvezou,
pohlídají, pomůžou a zpět přivezou, se dala situace zvládnout. O to těžší
to je, že já to řídím pouze z postele. Mám fajn rodinu a kamarády, kteří to
perfektně zvládli. Mladší děti Štěpánkovi Radim a Eliška, Fadrný Dominik,
Moravcová Adéla, Motl Jakub, Novotný Dominik a půjčená Vodehnalová
Eliška z SDH Kunčice zaběhnou první pokus 20,15. Druhý pokus vylepší
na 19,62, ale první terč dokonce 17,53. Stačí to až na 5. místo z 11
družstev. Starší děti tradiční sestava Hricinovi Luboš a Petra, Štěpánek
Martin, Pauková Anežka a 3 Letohraďáci a Matějková Petra z SDH
Bystřec první pokus prostříkají z 28,72 až na 42,71. Ve druhém pokusu se
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hecnou a mají skoro totožné nástřiky 24,60 a 24,62, což znamená stříbrná
medaile. Paráda obrovská radost.
Ženy 3.9. v Lanškrouně sestava Dolečkovy 3x, Moravcová,
Stejskalová, Vaníčková, Voborná mají rozběhnuto na lepší čas, nakonec
22,61 a 2. místo 8 bodíků.
10. 9. zase využíváme manžele Štěpánkovy, protože děti čeká
poslední závod ligy v letošním roce v Letohradě se slavnostním
zakončením. A ženy mají závod započítávaný do VCÚ v Lanšperku.
Tentokrát poběží první ženy. Je tam konkurence 7 týmů. Odběhnou
s krásným časem 19,96 a přejíždí za dětmi do Letohradu. Brzy se
dozvídají, že jsou na krásném 3.místě. Na tom se podílely Dolečkovy 3x,
Stejskalová, Moravcová, Balášová, Vaníčková.
Mladší děti startují v sestavě Štěpánkovi Radim a Eliška, Moravcová
Adélka, Fadrný Dominik, Pauková Barča, Motl Jakub, Hubálková Eliška.
Parádně rozběhnutý útok zakončují časem 19,46, který stačil jenom na
bramborovou medaili z 12 týmů. Starší děti stejná sestava jako
v Třebovicích. Velké problémy na proudu, čas na sklopky 27,99 a 10.
místo.
Celkové vyhodnocení závodů Orlickoústecké ligy mladých hasičů
pro náš sbor dopadlo výborně. Mladší děti svojí pílí a pravidelnou účastí
na závodech se dostaly na stupně vítězů. Za získaných 83 bodů, což je
1x zlato, 1x stříbro, 1x bronz, 1x brambory, 2x 5. místo, 1x 9. místo a 1x
bez bodu získávají medaile za nádherné 3. místo z 25 družstev. 2. místo
obsadila Bohousová 85 bodů, 1. místo Dobrouč 114 bodů. Všech 8
závodů ligy absolvovali Štěpánkovi Radim a Eliška, 7x jeli Fadrný Dominik,
Pauková Barča a Moravcová Adélka, 5x Hubálková Eliška, 4x Motl Jakub
a Tomiška Patrik, 3x Novotný Dominik, 2x Svejštil Dominik a Tomišková
Nikol, 1x Svoboda Dominik. Bez pomoci 3 letohradských kluků bychom se
staršími ligu neodběhali. I přesto nasbírali 2x 2. místo, 1x 7. místo, 3x 8.
místo, 2x 10. místo, celkem 67 bodů. V lize se umístili na krásném 6. místě
z 20 družstev. Nejčastěji jeli Štěpánek Martin, Hricinovi Luboš a Petra 8x,
Pauková Anežka 7x, Fadrný Danek a Pauková Terka 5x.
Nejvíce bych chtěla poděkovat rodičům, kteří si dokáží zorganizovat
svůj harmonogram a dají přednost závodům. Plánují výlety na volné
termíny a snaží se netrefit do pro nás důležitých závodů. Vás si strašně
moc vážím. Samozřejmě dětem, které obětují čas strávený u počítače a
věnují ho sportu. Vím, že jsou měsíce květen, červen a září, které jsou
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obtížné jak pro děti, tak pro nás, ale neděláme to z nudy, že bychom chtěli
zabít víkend, ale proto, že to máme rádi, baví nás to a chceme něčeho
dosáhnout. K tomu je ovšem potřeba pravidelná docházka a účast na
závodech i akcích.
11.9. jedou ženy na předposlední závod ligy do Bohousové. Stejná
sestava jako na Lanšperku. Pěkně rozběhlý požární útok, na pravém
proudu 18,87 prostříkáno na 20,04. Na mokré dráze nejlepší čas a zlato.
Tímto útokem jsme si pojistili dostatek bodů na první místo v celkové lize.
Poslední závod ligy je 17.9. v Nekoři.
24.9. budeme pořádat poslední motání hadic. Přijďte nás podpořit
a zazávodit si. Vyzkoušíte sami na vlastní kůži, že hasičský sport není
jednoduchý a budete pyšní na vaše děti, vnoučata, co dokáží. Můžete se
hlásit i jednotlivci, do družstev vás rozdělíme.
Za mladé hasiče a ženy Romana Dolečková

Sbor dobrovolných hasičů Mistrovice
O letošním pouťovém víkendu 25. – 26. června jsme
oslavili 130. výročí založení sboru. Akci hodnotíme jako
velmi vydařenou. Po počátečním problému s výpadkem
elektřiny již vše běželo, jak mělo. Po projevech
představitelů sboru, okresního sdružení, naší obce i ostatních hostů jsme
pokračovali doprovodným programem. Během odpoledne jste tak mohli
vidět vystoupení místních dětí, mladých hasičů, vyprošťování z auta od
Letohradských hasičů, práci psovodů a tanec České besedy Mistrovice.
Dětem odpoledne jistě zpestřilo malování na obličej. O večerní zábavu se
postarala kapela Tonic. Všem účinkujícím ještě jednou děkujeme.
Nedílnou součástí oslav bylo i občerstvení. Nemohly chybět tradiční
křapáče s uzeným a zelím. Zajistit tak velkou akci pro nás byla výzva.
Proto patří velké poděkování všem, kteří se ochotně zapojili a pomohli.
Na 24. září je naplánované Poslední motání hadic, které pořádají mladí
hasiči. V sobotu 10. prosince nás čeká výroční schůze valné hromady,
která bude spojena s výstavou fotografií k 130. výročí založení sboru.
Za SDH Mistrovice Ludmila Holancová
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FK Mistrovice
Během tradičně krátké letní přestávky se nám podařilo
rozšířit náš úzký kádr a dvojnásob potěšující je fakt, že se
jedná ve všech případech o rodilé Mistrováky. Z jablonského dorostu se
vrátil Vojta Baláš, po sedmnácti letech, několika českých i zahraničních
klubech se uskutečnil návrat Filipa Krejčího a třetí comeback realizoval
Adam Liška, který si dal pro změnu od fotbalu sedmiletou pauzu. S takto
posilněným kádrem jsme zahájili podzimní část sezóny v pohárovém
utkání v Brandýse nad Orlicí a po výhře v poměru 4:3 jsme postoupili do
dalšího kola, kde bude naším soupeřem rezerva České Třebové.
První zápas okresního přeboru nás zavedl na hřiště nováčka
Kerhartic, což však ani v nejmenším neznamenalo jednoznačný zápas,
neboť domácí tým významně posilnil a jen se štěstím se nám podařilo
urvat nejtěsnější výhru 1:0. V dalších zápasech se však naštěstí nekonalo
známé rčení, že „první vyhrání z kapsy vyhání“, ale že „je důležité míti
Filipa“. A protože máme v týmu Filipy dva, v dalších zápasech zapsal
hattrick každý z nich a momentální tabulka střelců ukazuje následující
data: Tomek Filip – 6 branek, Krejčí Filip – 5 branek. Protože na střílení
branek nebyli Filipové sami, můžeme se pyšnit velmi pěknou bilancí 13
bodů za čtyři výhry a jednu remízu, což nám momentálně zajišťuje druhé
místo v tabulce, neboť
Dolní Dobrouč má ještě o chlup lepší skóre (23:6), než my (17:3).
Loňský podzim však ukazuje, že i úspěšný start se může změnit
v agónii a šňůru několika zápasů bez výhry. Můžeme ale doufat, že letos
se nám podaří podobně mizerným výsledkům vyhnout, neboť poslední
dva zápasy nebyly rozhodně z kategorie jednoduchých. Nejprve se nám
podařilo vrátit se do zápasu s Chocní B, navzdory poločasovému vedení
našeho soupeře 2:0 a vybojovat remízu 2:2. Hned v dalším zápase
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v Brandýse se nám podařilo vybojovat výhru i přes divoký průběh zápasu.
Řečí čísel zápas rozhodl Dominik Stejskal, neboť vstřelil první, tedy
vítězný gól, a ačkoli si stihl ještě před koncem prvního poločasu zblízka
prohlédnout červenou kartu, i v deseti hráčích jsme vedení udrželi do
samotného závěru, kdy se nám ho podařilo ještě pojistit.
Rád bych všechny fanoušky pozval na zbývající zápasy podzimní
části:

So 17. 9. 2022 15:30 Mistrovice - Sruby
Ne 25. 9. 2022 15:30 Řetová - Mistrovice
So 1. 10. 2022 15:00 Mistrovice - Česká Třebová B
Ne 9. 10. 2022 15:00 Mistrovice - Sopotnice
Ne 16. 10. 2022 14:30 Dolní Dobrouč - Mistrovice
So 22. 10. 2022 14:30 Mistrovice - Žichlínek
So 29. 10. 2022 14:30 Verměřovice - Mistrovice
So 5. 11. 2022 14:00 Mistrovice - Albrechtice
Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na webu
fkmistrovice.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný
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Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Pozdravení ze školky
V letošním školním roce se v mateřské škole vzdělává
ve dvou třídách třicet dva dětí. Těch, které nastoupí příští rok do základní
školy (předškoláků), je devět. Pro jedno dítě se z důvodu naplněné
maximální kapacity školky při zápisu místo nenašlo. Od prvního září
pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu „Kouzelná
zahrada“ s mottem:„ Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít
správný klíč, aby si je dokázaly otevřít samy.“
V měsíci září, ve kterém se budeme zaměřovat především na
adaptaci nových dětí, úzkou spolupráci s rodiči a utváření třídních pravidel,
nás čeká také tradiční atletické dopoledne v Sutici. To spojíme
s projektem „Cvičíme se Sokolem“, kterého se již třetí rok účastníme. Také
v tomto měsíci zahájíme projekt „Celé Česko čte dětem“, který podporuje
zájem dětí o knihy a rozvíjí předčtenářské dovednosti. Každý měsíc
pozveme do mateřské školy někoho z řad rodičů, prarodičů, zastupitelů
obce apod. Ten bude dětem předčítat pohádku, na kterou navážeme
tematickými hrami a tvořením. Ze sponzorského daru zakoupíme
knihovničku a vybavíme ji novými atraktivními dětskými knihami. Nově
také nabízíme rodičům možnost zapůjčit si odbornou literaturu o výchově
a vzdělávání dětí z knihovny v mateřské škole. Na podzim nás ještě čeká
muzikoterapeutická pohádka „Kdysi dávno“ v podání paní Hradecké,
divadélko Jó-jo, uspávání broučka v Sutici a Vítání občánků. Přejeme i
Vám radostný a barevný podzim.
Učitelky MŠ

Začal nový školní rok 2022/2023
Letošní školní rok jsme tradičně zahájili s panem starostou před
budovou školy. Slavnostně jsme přivítali s celým pedagogickým sborem
10 prvňáčků i s jejich rodiči a ostatními spolužáky (31 žáků). Do 1. ročníku
nastoupilo 6 chlapců se 4 dívkami: Matyáš Hricina, Martin Křivohlávek,
Jan Motl, Felix Novotný, Viktor Novotný, Jan Pražák a Ema Dušková,
Justýna Pauková, Šárka Valentová i Nela Vinzensová. Jejich třídní
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učitelkou je Jitka Mikulová. Ve druhé třídě pokračuje spoj 3. a 5. ročníku
v počtu 12 žáků s třídní učitelkou Evou Fajmonovou. Spolu s ní v této třídě
pracuje asistentka pedagoga Andrea Pecháčková. Třetí třídu tvoří spoj 2.
a 4. ročníku s třídní učitelkou Mirkou Škorvánkovou, s paní učitelkou
Veronikou Tomanovou i asistentem pedagoga Oldřichem Škorvánkem.
Celkem je zde 19 žáků. Školní družina pracuje stejně jako vloni s paní
vychovatelkou Zuzkou Dobešovou pouze s poupravenými zájmovými
kroužky. Místo Ekohrátek fungují Hrátky. Hravou angličtinu jsme ponechali
pouze pro 1. a 2. ročník. Mimo družinu se letos mohou děti přihlásit do
bezplatných zájmových kroužků: Logiko (1. - 5. ročník), Hravá angličtina
(3., 4., 5. ročník), Myslivecký kroužek (1. – 5. ročník), Šachy (1. – 5. ročník)
a Flétnička pro začátečníky (od 2. ročníku) i pokročilé. Každý čtvrtek
odpoledne je nepovinný předmět Náboženství.
Jsem ráda, že v letošním školním roce přibylo do školy více dětí, než jich
v tom loňském odešlo. Velmi bychom uvítali, kdyby se podařilo dostat
dotaci na přístavbu ZŠ a MŠ. Získali bychom tolik potřebné prostory.
Závěrem přeji všem, aby pro ně byl stávající školní rok úspěšný
bez mimořádných opatření či jiných neočekávaných komplikací.
Mirka Škorvánková, ředitelka školy

Každé ráno vstávám
a pak z okna mávám,
už se těším do školy,
až budu dělat úkoly.
V družině se hezky bavím,
v jídelně se dobře najím.
Potom půjdu do kroužků,
nakreslím tam rodinu papoušků.
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Šachový oddíl
Šachová sezóna zahájena

Jako každý rok šachový oddíl začátkem září zahájil novou šachovou
sezonu. Při prvních trénincích se dávaly dohromady soupisky do
krajského přeboru II. třídy a krajské soutěže. Soupisky jsou již připraveny
k zaslání vedoucímu soutěží.
Věříme, že se nám může podařit v KP II obstát a udržet se v této skupině
i pro další sezonu.
Tréninky se budou odehrávat ve vinárně v Hostinci U Novotnů. Konají se
vždy v pátek od 18:00 hodin. Mistrovská utkání se odehrají KPII
v zasedací místnosti obecního úřadu a KS ve Sportrestaurantu na hřišti.
Zveme do svých řad zájemce o tuto hru. Máte-li zájem a chuť si zahrát
tuto královskou hru jste v pátek od 18:00 hodin určitě vítáni ve vinárně
v hostinci U Novotnů. Přihlásit se můžete i na mobil 606 101 706 nebo
na email khalbrstat@seznam.cz
Za šachový oddíl Karel Halbrštát
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Pověsti z Mistrovic a okolí

(Pokračování – výňatek z knihy)

Antouškova jeskyně
Pod stavením v lese byly vysoké stromy, zvláště jedle dole u řeky.
Stráň je silně příkrá a byly tam i kolmé skály – na jedné byl velký bílý nápis
„Anička“ – o níž se vyprávělo, že z ní dolů skočila, snad z nešťastné lásky,
nějaká dívka toho jména. O kousek výše byla malá jeskyně, zvaná
„Antouškova“, o níž bylo také více pověstí o nějakém „čertu upsaném“
samotáři, který v ní bydlel, lidí se stranil, dobře hádal počasí. Nakonec si
ale čert pro něho přišel a dal mu na vybranou tři způsoby ukončení života.
Antoušek si k tomu zvolil skok z vysokého smrku.
Z knihy Mé vzpomínky od Aloise Dolečka, Mistrovice 33 - výpis z textu.

O Antouškovi
Je tomu již několik let. Byly jsme jednou se Stejskalovou
(jeptiška) na výletě s Jablonskýma. Jiný z Mistrovic nebyl, jen my
dvě. Bylo to jednou v neděli, jednodenní zájezd. A večer jsme se
vracely pozdě domů. Z Jablonného jsme šly zase pěšky. A to se
udělala tma, že ji mohl krájet a my jsme si nevzaly ani jedna, ani
druhá, baterku. V Jablonném ještě pouliční světla svítila. Ale co teď?
Kopcem by to bylo blíž, ale jak bysme tam šly, když jsme neměly
světlo? Tak jsme se rozhodly, že půjdem po silnici a přišly jsme do
Kolonie a tam jsme už zůstaly samy. Poslední z Kolonie byla ještě
paní Bičíková a ta měla ještě baterku. Tam jsme říkaly, budem
klopýtat ve tmě domů. Ale lepší po silnici než kopcem, tam bychom
teprv netrefily. Inu, měly jsme strach, jak se dostanem domů v takové
tmě. Chytly jsme se podpaží a šly jsme.
Ale teď, co to? Kousek jsme měly ještě k mostu od těch chalup.
Koukáme, co to! Ve skále svítěj. Tam odtud šlo světlo, a jaký veliký. Přešly
jsme most a přišly jsme až pod stráň. A teď tam nahoře bylo vidět vokynko,
a takový světlo veliký šlo z toho vokynka. Stejskalová říkala, vždyť tam
někdo bydlí, vždyť koukaj z vokna a svítěj. A já na to, vždyť tam nahoře
přeci žádná chalupa nejni. A tam byla jen taková bouda v půl skále, jak byl
ten palouček. Vždyť sem šla kolikrát tamtudy a žádná chalupa tam nebyla.
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Teď si povídáme, co teď? Teď z toho vokynka šel takovej ohromnej šajn.
Jako ve vohrádce, a v tom šajnu sme šly. A když sme přišly k tomu
vokynku, to bylo ještě větší překvapení, to vokynko vstalo a byla to
postava a ten rubáš kněžský svým křížkem tak svítil.
Šly sme jako po žlutým koberci, ani kamínek pod nohou cítit nebylo. Jinak
tma za náma a před náma. Jen to světlo nám ukazovalo cestu. Více nás
nikdo překvapit nemoh.
A tady máte náčrt.
Ale to světlo! Kdyby sto lamp roželi, to světlo neudělají. Já jsem vykřikla:
„Antoušek!“
Postava byla větší o něco než já. Prošel nám za zády a šel dolů. Ten nám
řádně posvítil na cestu a my sme mu ani překvapením nepoděkovaly.
Mlejniska – melou. Klapity, klapity, klap.
Že sme se nebály? Bály! Vždyť sme nemohly uhnout ani na jednu, ani
na druhou stranu – kupředu musíte.
Přepsáno z vizí p. Marie Pospíšilové, Mistrovice č. 7

O Antouškovi
Když jsme jako kluci lezli po stráni nad dolním splavem ve
Mlejniskách a hledali jsme Antouškovu jeskyni, nevěděli jsme, kdo to
vlastně Antoušek byl, ale zajímala nás jen vlastní jeskyně. Ta
představovala tajemno a romantiku objevování a vůbec nám nevadilo, že
se prakticky jedná o díru do skály, vzniklou posunem skalního bloku, do
které se dalo vlézt jen po břiše. V jeskyňce se dalo jen ležet, ani posadit
se nešlo, tak je nízká a malá. Ale bylo to místo plné romantiky, ve stráni
nad vodou, místo dětských her a o to krásnější a tajemnější.
Teprve později jsem se začal zajímat o to, proč se vlastně tato jeskyně
jmenuje Antouškova a kdo to vlastně ten Antoušek byl.
Až z vyprávění svého otce jsem se to dozvěděl a k tomu i několik
pověstí, které se s touto jeskyní a jejím jmenovcem pojí.
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Antoušek, vlastním jménem Antonín Kopecký (Petráněk uvádí Antonín
Šverák), se narodil podruhovi Kopeckému v chalupě na dolním konci
Mistrovic. Tato chalupa byla již mezitím přestavěna a je v současné době
již zbourána. Stávala naproti chalupě Häuzlerových (Vyhnálkových) za
cestou a za potokem, přes který vedl jen mostek z velkého plochého
kamene. Jen ke stodole byl mostek z tesaných dřevěných mostin.
Chaloupka se krčila pod velkou strání schovaná pod několika javory, které
ji chránily před bouřkou a větry.
Antonín byl jako většina dětí v té době slabý, malého vzrůstu, ale o to
čipernější a mrštnější. Odtud asi jeho přezdívka Antoušek.
V chalupě bylo plno dětí a málo místa a tak odešel, jak bylo tehdy
zvykem, do světa na zkušenou. Jakým způsobem se tehdy dostal do
nějaké kočovné společnosti, dnes bychom řekli k cirkusu, to už se asi
nedozvíme. Faktem je, že když ho šupem vrátili do domovské obce, a to
se prý stalo několikrát, uměl mnoho věcí, které se tehdejším obyvatelům
vesnice musely jevit jako kouzla a čáry.
Byla to asi duše nepokojná, protože nikdy doma nevydržel a po
krátkém pobytu se ztratil zase někde ve světě. Poslední zpráva o něm
přišla starostovi obce začátkem minulého století, že zemřel v nemocnici
v Terstu jako chudý bezdomovec.
Jeskyni asi neobjevil on, snad v ní jen přespával v době pobytu
v Mistrovicích. Snad se v ní ukrývali i další lidé, hlavně před verbíři,
protože v dřívějších dobách si žádný mladý chlapec nemohl být jistý, že
ho nechytí a neodvedou na vojnu. I skrovný majetek si tam lidé ukrývali
v těžkých válečných dobách, plných rekvizicí a loupení majetku. Jako děti
jsme věřili, že je v jeskyni ukrytý poklad, ale na to je příliš malá a kamenitá.
A hlavně, jak říkal otec, u nás v horách byli lidé tak chudí, že neměli ani
co ukrývat. Každý čtyrák otočili mockrát v ruce, než ho vydali.
A jak podle pověsti přišel Antoušek ke své kouzelné moci?
Jednou v létě bylo strašné horko. Dusno až k zalknutí, když na horním
konci Mistrovic začala bouřka. Blýskalo se, hřmělo a spustil se liják, jaký
je jen v horách. Nahoře prší, ale o kus dál svítí sluníčko. Tak tomu bylo i
tehdy. Potokem hučela voda, kalná a prudká. S obavou shlížel Antoušek
na zdvihající se vodu, protože jeho chaloupka stála u potoka a při větší
vodě se stávalo, že měl vodu až ve světnici.
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Jak tak stál na velkém placatém kameni, který tvořil můstek přes potok,
kouká, že v potoce plave veliká černá kniha. Kde se v potoce vzala, nikdo
nikdy nezvěděl. Vždyť v té době byla kniha na vesnici velikou vzácností a
jejich počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Opatrně knihu vylovil
z potoka, a protože byla promočená, dal ji uschnout na lavici před chalupu.
Jen mu bylo divné, že se na střeše chalupy usadil velký, černý havran,
který je v létě v naší krajině vzácností.
Protože začalo pršet i na dolním konci, vzal knížku do světnice a začal
v ní listovat a pomalu číst. Přečetl první řádek a otevřeným oknem skočil
do světnice čert. Při následujícím řádku další. Když dočetl první odstavec,
bylo ve světnici již sedm čertů. Teprve tehdy se Antoušek lekl, protože
v tak malé místnosti, jako byla jeho, nebylo dost místa i bez nich: Opatrně
se zeptal, co vlastně všichni u něho chtějí?
„Vždyť jsi nás přivolal,“ odpověděl první čert, největší a nejčernější, „a
my ti budem sloužit a dělat všechno, co budeš chtít, a tak dlouho, jak
budeš chtít.“ No, to je pěkné, pomyslil si Antoušek, to by se mi hodilo, ale
co s tolika čerty ve světnici? Nejenom, že jich byla světnice plná, a jak to
jen čerti umějí, zlobili, pošťuchovali se, zkrátka, bylo jich všude plno. Ale
hlavně, smrděli! Smrděli sírou a ohněm tak, jak smrdí správní čerti. Když
viděl první čert, ten nejčernější, jak Antoušek lapá po dechu z té vůně,
poradil mu, aby knihu otočil a četl zezadu, ale obráceně. Dovedete si asi
představit, co to Antouškovi dalo práce, než překoktal celý odstavec
pozpátku. To nebylo jako dnes, že umí číst i malé děti, tenkrát uměl číst
jen pan farář, který do Mistrovic jen docházel, a něco málo obecní rychtář.
Ale chtějte na farářovi, aby se stýkal s čerty. To by bylo, jako chtít na
boháčovi, aby rozdával peníze chudým. To je možné jen v pohádkách.
Začal tedy Antoušek číst a čerti jeden po druhém skákali ven z okna,
až po nich zbyl ve světnici jen ten smrad. Oddechl si a honem knížku
odložil. Uvědomil si, co je to za knížku a honem ji založil za kamna, protože
přece jenom měl z ní trochu strach. Ono taky zahrávat si s čerty není
žádná sranda.
Odpoledne ho čekala pěkná práce. Políčko měl sice kousek nad
chalupou, ale bohužel až nahoře na stráni. Naložil si plný trakař hnoje a
vyrazil po cestě kolem Dolečkových a mírnější cestou až na pole. Přijel
tam celý zpocený a utrmácený. Ono přece jen vyvézt plný trakař hnoje až
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nahoru na pole není žádný špás. Odpočívá a mudruje nad tím těžkým
životem v horách, když tu ho to napadlo:
„Vždyť mám tu čarodějnickou knížku. Proč bych se dřel, když mám
k dispozici tolik odpočatých čertů?“ Přišel domů, sedl za stůl a začal
slabikovat v knize a tak jako dříve, čerti se do světnice jen hrnou a co prý
pán poroučí?
„Ale celkem nic. Jen vynosit tuhle kůpku hnoje nahoru na pole!“ Ne, že
by se čertům do toho chtělo, ale co jim jiného zbývalo. Každý popadl
trochu hnoje do náručí a než se Antoušek nadál, byl všecek hnůj nahoře
na poli. To byla krása, takhle hospodařit, bez námahy, bez starostí, jen
trochu umět číst, ale hlavně, umět si poradit.
Když tak nad tím přemýšlel, řekl si: „Když už mám ty čerty ve své moci,
mohli by udělat něco víc, než jen nosit hnůj na pole. Tolik energie a síly,
vždyť by mohli hory přenášet. Jaké by to bylo hezké srovnat třeba právě
ten kopec, na kterém má své kamenité políčko a zavést třeba Pánovu tůň,
kousek od Mlejnisek, o které se tvrdí, že je bezedná. Tam by se vešlo
všechno kamení.
Ale tentokrát neuspěl. Na napravování přírody jsou i čerti krátcí. Ti
mohou jen kazit, nebo dělat práci, co dělají lidé. Proti přírodě jsou i čerti
bezmocní. Tu nemohou ovlivnit, natož přemoci. Tak se stalo, že Mistrovice
mají kolem sebe i nadále kopce plné kamení a jen se smutně dívají dolů
k řece, kde je přece jen malý kousek roviny, i když Antoušek vlastnil tu
svoji čarodějnickou knížku.
Pomocí knížky se naučil rozumět i řeči ptáků a zvířat a udivoval pak
své sousedy tím, že vždycky dokázal předpovědět, co které zvíře v příštím
okamžiku udělá a jak se bude chovat. Vyhrál tak mnoho sázek a byl
uznáván jako velký kouzelník (dnes by se řeklo – velký znalec přírody).
A co se stalo s kouzelnou knížkou?
Jednou si Antoušek sedl před chaloupkou na lavici, že si opět přivolá
čerty. Tak se začetl, že zapomněl, že peče v troubě buchty. Najednou
ucítil, že se buchty pálí, položil knížku na lavici a utíkal dovnitř, aby
zachránil, co se ještě zachránit dá.
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Jak zaběhl do světnice, sletěl ze střechy velký černý havran, který tam
od té doby, co Antoušek knížku nalezl, posedával na střeše, knížku
popadl a odletěl s ní někam na sever.
Snad to byl zakletý kouzelník, jemuž knížka patřila, ale faktem je, že i když
Antoušek o ni přišel, zůstala mu velká znalost přírody a obdiv všech
sousedů.
A zůstala po něm i tato pověst, jedna z mála zachycených pověstí o
Mistrovicích.
Z vyprávění Ladislava Svobody č. 55 (* 1902+ 1985)
Františka Svobodová

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
S JARMARKEM
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční
setkání u vánočního stromu
26. 11. 2022 od 16:00
na náměstíčku
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Poděkování
Vzhledem k blížícímu se konci volebního období, po které byly Mistrovické zprávy
vydávány, děkuji tímto celému redakčnímu týmu i všem ostatním, kteří se spolu s
námi podíleli na jejich vzniku za skvělou spolupráci a společně strávený čas.
Mirka Škorvánková

Závěrem podzimního čísla Vám přejeme hlavně zdraví v podzimních a zimních
měsících. Věřme, že vše společně zvládneme i v nadcházejícím období hledání úspor
a najdeme zase svou rovnováhu a udržíme si životní sílu, veselou a dobrou mysl.
Také velmi děkujeme všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům za jejich
příspěvky.
Redakční rada Mistrovických zpráv

--------------------------------------------------------------------------------------------Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispívajících.
Mistrovické zprávy roč. 31/2022, občasník OÚ Mistrovice, vychází 4x ročně
Povoleno k tisku – MK ČR E 12799. Kresba na čelní straně Hana Dolečková
Redakční rada: Mgr. Miroslava Škorvánková, Hana Dolečková, Dis., Mgr. Taťána Dolečková,
Jana Stejskalová, Markéta Mikulová
e-mail: redakcniradamistrovice@gmail.com;
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