Mistrovické zprávy
Číslo 1

Jaro 2019
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ročník 28

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám chtěl popřát pevné zdraví, štěstí a spokojenost do
nového roku. Letošní zima nám přinesla množství sněhu a vypadá, že ještě
přibude. Sníh zkrátka k zimnímu období patří. Určitě jsou potěšeni lyžaři a
milovníci zimních sportů a radovánek.
Těsně před Vánocemi se podařilo opravit zbylou část chodníku u
tělocvičny po provedeném výkopu a pokládce optického vedení internetu.
Chodník je tedy kompletní a slouží ke svému účelu. Slouží i přes množství
sněhu, který stále padá, a který kolegové svědomitě odklízí.
Letošní zimu je sněhová nadílka opravdu značná. Sníh způsobuje
komplikace po celé republice, po cestách jsou zapadlá vozidla, stojící kamiony.
Vrstvy sněhu a ledu zhoršují sjízdnost a schůdnost. Řada komplikací se
nevyhnula ani Mistrovicím.
Nové zastupitelstvo se sešlo v minulém roce na dvou zasedáních. Mezi
klíčová usnesení patří schválení rozpočtu pro rok 2019. V rozpočtu je
připravena řada rozsáhlých a náročných akcí, ale i menších neméně
potřebných.
První akcí, kterou byl zahájen letošní rok, bylo vypracování a podání
žádostí o dotaci na opravu omítky kostela sv. Jana a Pavla v Mistrovicích.
Žádosti jsou podány. Pokud nám budou peníze přiděleny a v závislosti na jejich
množství, bude dokončena oprava zbylých stěn kostela a opraví se hřbitovní
zeď.
Nejnáročnější akcí, na které se plynule pokračuje, je příprava lokality Nad
Suticí, její zasíťování a další nutné přípravy pro stavebníky. Nutná změna
územního plánu a územní studie nové lokality byly realizovány ještě v roce
2018. V roce 2019 je již zahájena projekční činnost, na kterou naváže výběrové
řízení na firmu, která bude zasíťování realizovat.
V neposlední řadě řeší zastupitelé akutní nedostatek volných míst
v místní mateřské škole. V současné době jsme s paní ředitelkou připravili
dlouhou řadu podkladů, stanovisek a souhlasů a podali jsme žádost o navýšení
kapacity mateřské školy. Toto řešení není zcela ideální a ani konečné, ale lze
pomocí něho řešit nedostatek míst v mateřské škole pro školní rok 2019/2020.
Mistrovicích dne 30. 1. 2019

Petr Mařík, starosta
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MAS ORLICKO
Nové chodníky, cyklostezka, příměstské tábory, moderní vybavené
učebny, ekozahrádky, podpora neformální péče a sociálního podnikání či nové
stroje a vybavení v zemědělské výrobě. To, a ještě mnohem více můžete najít
na našich nových webových stránkách, ale především v území MAS
ORLICKO, z.s.
Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i strategická
rozhodnutí k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020.
Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na
podporu prorodinných opatření, neformální a zájmové vzdělávání a
bezpečných silnic a chodníků v území.
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již
bylo vybráno k realizaci a dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS
ORLICKO.
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od
roku 2008 připravovaná cyklostezka Valdštejn – Šušek se po mnohých
projektových útrapách a přípravných pracích dostala do fáze, kdy může započít
budování a desítky škol v území budují moderní a vybavené učebny, ekozahrádky a celkově zkvalitňují zázemí pro výuku žáků.
Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden
projekt a všechny úspěšně prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na
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rozšíření podpory neformálních pečovatelů v rámci hospicového týmu AlfaOmega, podporu sociálního podnikání, dětskou skupinu v Žamberku a otevření
krizového centra pro rodiny, které přinese služby rodinám, které se nachází ve
složité životní situaci. Poslední podpořenou aktivitou je také pokračování
komunitní práce v Ústí nad Orlicí.
Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i
neinvestičního charakteru. Prvním z nich je Cesta pro rodinu, ze
Žamberka, která získala prostředky
na vybudování a provoz dětské
skupiny a dále Sdružení Neratov,
z.s., které získalo dotaci na
investiční
vybavení
sociálního
podniku v odborném léčebném
ústavu Albertinum Žamberk a jeho
následný provoz.
Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na investice do
strojů a vybavení zemědělské výroby a na investice do vybraných
nezemědělských činností. Přinese tedy lepší podmínky v zemědělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko,
určená členským organizacím, v rámci podpory z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje. Sešlo se 9 žádostí, především se zaměřením na vybavení
a opravy. Výhodou této výzvy je pro žadatele hlavně její nenáročnost na
přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA jak podporu ředitelů ve
strategickém plánování, tak 16 „mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré
praxe a rozvoj kvalitního vzdělávání. Zda přinese největší ovoce „Klokanův
kufr“ ve školkách, profesní diagnostika žáků základních škol, Agrokroužek při
Základní škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů, uvidíme během příštích
čtyř let.
Co přinese rok 2019?
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých
opatřeních MAS. V operačních programech IROP a Zaměstnanost budou
vyhlášeny poslední (zbytkové) výzvy.
V následných letech se MAS bude prioritně věnovat podpoře úspěšných
žadatelů a souběžné přípravě na spuštění období 2020+.
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Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího
roku evaluace tohoto programu, která by měla směřovat k navýšení prostředků
v opatřeních, o které byl významný zájem (rostlinná a živočišná výroba) a
k projednání zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené obcím na obnovu,
výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a
podporu spolkové činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na
přelomu roku 2019/2020.

Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné zhlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz
Informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde:
www.mas.orlicko.cz

Dokument Místní akční plán vzdělávání byl úspěšně schválen
Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky projekt s názvem Místní
akční plán vzdělávání. Cílem projektu bylo zmapovat region z pohledu
školství, co se nám daří, co nám naopak nejde a v čem vidíme rezervy.
Všechny tyto podněty a nápady byly zpracovány v dokumentu s názvem
Místní akční plán vzdělávání, který je složen z několika částí. Celý tento
dokument byl schválen 17. ledna 2018 a je dostupný na webových
stránkách www.maporlicko.cz.
Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 4
workshopy, 7 kulatých stolů a 1 odbornou stáž. Všechny tyto akce byly
určeny jak pedagogickým pracovníkům, tak i širší veřejnosti. Podařilo se
nám uspořádat akce s Martinem Romanem, Margit Slimákovou či Pavlem
Kraemerem.
Do podvědomí veřejnosti jsme se snažili dostat pomocí soutěže O
nejlepší (mimo) školní projekt, která probíhala v měsíci únoru 2018. Do
soutěže se zapojilo 21 aktivit, které soutěžily o zájezd do brněnského
vědeckotechnického parku s názvem VIDA. Vítězem se stala Základní
škola a mateřská škola z Červené Vody, která si tuto odměnu naplno užila
28. března 2018.
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Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání II.,
v rámci kterého budeme pokračovat v podpoře škol a školských zařízení z
regionu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu
zapojili. Pokud se chcete o nás a naší činnosti dozvědět více, podívejte se
na webové stránky www.maporlicko.cz.

Zveme Vás na turnaj v žolíkách,
který se koná v hostinci U Novotnů dne 23.3.2019.
Prezentace od 12,30 hod. startovné 150 Kč.
Přihlášky do 17.3. na tel. 775915166
nebo na e- mail gblanka.blaz@gmail.com

Rozpočet obce na rok 2019 zkrácený podle závazných
ukazatelů
schválený na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12.
2018
Příjmy v tisících Kč
Název

Skutečnost 2018

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob - samost. výděl. činnost
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu placená obcí
Daň z výnosu DPH
Poplatky za odnětí půdy
Poplatky za odnětí půdy - lesní
Likvidace odpadu - místní poplatky
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1803,9
41,7
164,6
1511,1
119,9
3722,0
1,6
4,2
252,6

Rozpočet 2019
2000,0
45,0
155,0
1600,0
120,0
3900,0
3,0
3,0
250,0

Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovacích kapacit
Příjmy z dobývacího prostoru
Výtěžek z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na volby
Dotace globální ze státního rozpočtu
Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
Dotace na zateplení kabin na hřišti a chodník
Nájem prodejny
Poplatek za půjčování knih
Dary na opravu kostela
Dary na letní kino a koupaliště
Koupaliště - náhrada energií - Skauti
Úhrada energií na hřišti -TJ a FK, nájem přístřešku
Vratka mylné platby
Pronájem hrobových míst
Pronájem pozemků, pojistné náhrady
Příjmy z prodeje majetku
Likvidace odpadu - smluvní poplatky
Prodej popelnic
Vratka za třídění odpadu EKO - KOM
Sociální služby - donáška obědů
Ostatní příjmy - kopírování apod.
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Česká spořitelna - úrok kredit
Příjmy z prodeje akcií

Příjmy celkem
Použité prostředky z minulých let zapojené do
rozpočtu (schodek rozpočtu) nebo mínusem
ušetřené prostředky (přebytek rozpočtu)
Výsledek hospodářské činnosti

Financování celkem

13,4
8,1
269,4
43,3
13,2
296,0
53,0
118,5
208,2
952,3
18,0
1,3
16,8
6,4
5,0
48,2
121,0
0,2
14,7
4,0
15,4
5,7
84,8
22,3
0,7
6,0
2,0
6,0

14,0
10,0
285,0
40,0
10,0
300,0

9975,5

9040,5

-2582,7

4333,6

468,1

nerozpočtuje se

7860,9

13374,1

118,5

6,0

5,0
42,0

3,6
15,4
10,0
75,0
20,0
3,0
6,0
1,0

Výdaje v tisících Kč
Název

Skutečnost 2018

Budova prodejny
Naučné informační tabule
Silnice
Chodník - investice
Autobus.čekárny - údržba

-17,8
15,0
272,4
825,6
11,5
7

Rozpočet 2019
54,0
130,0
110,0
7,0

Příspěvek kraji na dopravní obslužnost
Kanalizace
ZŠ a MŠ Mistrovice
Knihovna
Kultura, kronika
Kostel
Obnova památek
Mistrovické zprávy
Společenské akce
Tělocvična
Klubovna Skautů
Horní nádrž - koupaliště
Mladí hasiči
Dětské hřiště
Hřiště
Úroky z úvěru - bytovka 215
Osvětlení
Hřbitov
Změna územního plánu + územní studie
Technické zajištění obce
Zasíťování parcel, investice, úroky z úvěru
Příspěvky Sdruž.Orlicko + Cyklostezka
Nákup, nájem pozemku / nemovitosti
Drobné opravy - bude přerozděleno dle potřeby
Odvoz odpadu
Veřejná zeleň
Ochrana obyvatel - údržba srážkoměrů
Rezerva na krizové situace
Hasiči
Zastupitelé
Výdaje na volby
Obecní úřad
Odvod daní a DPH
Pojištění majetku
Vratka za volby
Poplatky za vedení účtu

36,3
181,7
1185,6
13,8
49,5
16,5

38,0
276,0
1363,0
18,5
37,0
600,0

14,5
74,1
411,0

14,5
121,0
119,5
34,0
28,0
30,0
4,0
113,0
39,0
126,0
8,3

Výdaje celkem

7136,9

13050,1

324,0
400,0

324,0

7860,9

13374,1

Splátka úvěru - bytovka
Splátka úvěru - zasíťování

Financování celkem

31,2
2,1
89,7
44,5
62,7
2,2
68,8
869,9
12,1
200,4
39,5
527,7
95,1
9,6
78,1
922,1
44,1
781,8
74,2
84,4
1,9
5,1

968,3
400,0
151,1
4661,0
300,0
552,0
127,0
10,5
30,0
250,0
981,3
998,8
245,0
85,0
11,3
8,0

Rozpočet v plném znění je vyvěšen na webových stránkách obce www.mistrovice.cz
nebo je k nahlédnutí v kanceláři OÚ
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Občanská poradna informuje, jak postupovat při
stanovení/vymáhání výživného
Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte spolu nezletilé
děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z rodičů neplatí výživné?
Musí být výživné stanoveno soudně?
Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohodnout. V případě rozvodu manželství
je úprava poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby soud manželství rozvedl.
Jak lze soud žádat o stanovení výživného?
K soudu je třeba podat Návrh na stanovení výživného. Tento návrh se podává
k okresnímu soudu dle trvalého bydliště nezletilých dětí. V návrhu rodič může sám
navrhnout částku, která mu bude připadat přiměřená. Případně může uvést, že výši
ponechá na posouzení soudu. Obecně se doporučuje částku uvést. Návrh je
osvobozen od soudních poplatků.
Jaká je přiměřená výše výživného?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného se
vychází nejen z příjmů obou rodičů, ale také z jejich podílu na péči o děti a z potřeb
dítěte.
Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodičů neplatí?
Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak můžete začít
výživné vymáhat prostřednictvím exekutora či soudu (návrh na výkon rozhodnutí).
Pokud jste měli jen ústní či písemnou dohodu, která je opakovaně porušována,
doporučujeme co nejdříve podat Návrh na stanovení výživného k soudu, přiložit
k návrhu písemnou dohodu a vymáhat výživné i zpětně. Výživné lze vymáhat až 3
roky zpětně.
Kdy mohu podat trestní oznámení?
Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení výživného po dobu čtyř
měsíců. V tomto případě rodiči, který výživné neplatí, hrozí odnětí svobody na šest
měsíců až pět let. Je tedy potřeba zvážit, zda podáním trestního oznámení získáte
něco jiného než zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, pravděpodobnost
vymožení výživného se značně snižuje.
Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?
Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení. Za účelem vymáhání
výživného se neplatí žádná záloha či poplatek za vymáhání. Po zahájení exekuce už
9

vše potřebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje, mohou být prováděny srážky ze
mzdy, dále může být zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby nepostačují, pak
také může dojít k prodeji majetku.
Kdy se výživné promlčuje?
Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se promlčují jeho jednotlivé
měsíční částky. V případě, kdy bylo výživné stanoveno soudem, tak jednotlivé splátky
se promlčí po deseti letech. Jednotlivé splátky výživného, které si mezi sebou partneři
ujednali pouze písemnou dohodou, se promlčí po třech letech.

Pokud potřebujete více informací nebo chcete pomoci sepsat některý z návrhů,
můžete se obrátit na naši občanskou poradnu osobně, na tel. 734 281 415 či na
email: poradna@uo.hk.caritas.cz.

Informace z občanské poradny ústí nad orlicí
V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů
spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu.
I když je v mnoha městech a obcích podomní prodej zakázán, stále
se najde dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou a
podlehnou jejich nátlaku.
Podomní prodej představuje riziko zvláště pro zranitelné skupiny
osob, zejména pro osaměle žijící seniory.
Jak se nenapálit při podomním prodeji:
1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY
Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte prokázání
totožnosti od všech osob a jejich totožnost si následně ověřte u firmy, která
je k takovému úkolu zmocnila. V případě pochybností informujte o pohybu
podezřelých osob obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně
postupujte v případě, kdy je v obci zakázán podomní prodej.
2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte
nikomu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování
energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady.
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3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo
neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.
4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-li si jisti nabídkou,
nepodepisujte nic na místě, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte nabídku
se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti
nabídky v určitém časovém období přinutit k podpisu, kterého byste později
litovali. Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu ukončení
této smlouvy s dodavatelem tak, aby se předešlo pokutě, většinou z důvodu
nedodržení sjednané doby smlouvy.
5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a
záležitost vyřešit bez sankcí, můžete u smluv uzavřených mimo obchodní
prostory (u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uzavřené smlouvy
odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto
případě možné ve lhůtě14 dnů ode dne jejího uzavření. Bez sankcí
můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávky elektřiny
nebo plynu.
6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S POSTUPEM OBCHODNÍKA
V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický
regulační úřad (e-mail: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666).

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem
lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim
taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete
na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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Informace policie
Osobní bezpečí
V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, jak
předcházet okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci
kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to informace zbytečné, my si
to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky.
Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického kraje řeší
případy krádeží, a to ať věci při sobě nebo z odložených tašek v nákupních
vozících. Řada poškozených, především pak těch starších, nám při
výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě
anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte
nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při
blokování platebních karet
a vyřizování si nových odcizených osobních
dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně.
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní
tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale
mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a
nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v
šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a
okradení může proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo
pořád pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte
svá zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor,
jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř
bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta odcizena,
ihned zablokujte účet.
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•
•

•

Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který
uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi,
nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak mi
potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za
plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani
nevybírají.
Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci,
zejména kabelky, stále na očích.

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
•
•
•
•
•
•

V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu
se neprodleně obraťte na Policii ČR.
V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku
a platební kartu zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a
zablokujte SIM kartu.
Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis
pachatele či pachatelů.
Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším
nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.

A jak předcházet riziku přepadení?
•
•
•
•
•

Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům.
Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby
vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu.
Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat
případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s
někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte.
Radši počkejte na výtah prázdný.
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•

•

•

•

•

•

Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji
dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž
budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené
okno a přispěchat na pomoc.
V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant,
lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce.
Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na
přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka
vylekat a přimět ho k útěku.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné
dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních
hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho
blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v
případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

Krásné májové dny vám za Policii ČR přeje,
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ , tisková
mluvčí policie Pardubického kraje

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
(dále jen VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné
podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána a současně i sociální dopady
zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:
bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 35,70 41,06
Stočné 38,70 44,51
Celkem vodné a stočné 74,40 85,57
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Zdůvodnění úpravy cen služeb
Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských
staveb s dotační podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami
Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v
následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“.
Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením
podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.
Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je
průběžná obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování
obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali
54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu
financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení
vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku
zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a
technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do
kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a
zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.
Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke
zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3
(včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64
Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32
m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více.
Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z
nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně
zbytnými službami stále přijatelné.
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými
smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna
2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ
ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.
Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018 Ing. Bohuslav Vaňous v. r.
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Tříkrálová sbírka
I v letošním roce jsem chodila po vesnici jako vedoucí skupinky při
Tříkrálové sbírce. Pro mne byl úžasný zážitek, s jakou vstřícností naši skupinku
lidé vítali, jak ochotně přispívali do pokladničky a zároveň obdarovali koledníky
ovocem nebo sladkostmi.
Při loučení většinou vyjadřovali přání, aby je Tři králové navštívili i
v dalším roce.
Milí spoluobčané, děkuji za Vaši laskavost a štědrost.
Božena Novotná
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do našich
domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji
potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním světě
spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti, občanské
spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které se
již 19 let obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec
nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu
a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí
nad Orlicí upřímně děkuje všem Vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli
buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Rozdělení Tříkrálové sbírky:
• 65 % - projekty Oblastní charity UO
• 15 % - projekty Diecézní charity HK
• 10 % - humanitární pomoc do zahraničí - Charita ČR
• 5 % - celostátní projekty Charity ČR
• 5 % - režijní náklady Tříkrálové sbírky
Tříkráloví koledníci v naší obci letos od Vás do pokladniček vybrali
částku 35.633,- Kč. Velký dík Vám všem.
Markéta Drmotová – Oblastní charita
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Společenské události
Narození:
V prosinci 2018 se narodil: Alfréd Novotný, Mistrovice č. 240
V únoru 2019 se narodil: Ondřej Dušek, Mistrovice č. 233
Jubilanti:
Své narozeniny oslaví:
V březnu 2019:
Vladislav Šípek, č.p. 32, 77 let
Ivan Hricina, č.p. 149, 73 let
Marie Jirásková, č.p. 186, 75 let
Alfréd Kaufmann, č.p. 124, 78 let
Josef Baláš, č.p. 128, 74 let
Jiří Nastoupil, č.p. 69, 91 let
Anna Vávrová, č.p. 138, 72 let
Jiří Fajt, č.p. 88, 70 let
V dubnu 2019:
Marie Filipová, č.p. 60, 73 let
Marie Hubálková, č.p. 206, 76 let
Ludmila Trampotová, č.p. 20, 77 let
Stanislav Stejskal, č.p. 73, 70 let
Jan Doleček, č.p. 121, 74 let
Jana Urbanová, č.p. 19, 78 let
Zdenka Kaufmannová, č.p. 124, 78 let
V květnu 2019
Božena Stejkalová, č.p. 73, 70 let
Stanislav Vychytil č.p. 91, 89 let
Josef Doleček, č.p. 9, 86 let
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Štefan Kovalčík, č.p. 205, 70 let
Ivan Krejčí, č.p. 153, 74 let
Vlasta Faltusová, č.p.164, 76 let
Ivan Štepánek, č.p. 163, 75 let
Marie Balášová, č.p. 59, 80 let

Zemřeli:
V pátek 11. ledna 2019 zemřel pan Jindřich Jiráska, Mistrovice č.
186, ve věku 81 let. Celý život pracoval v OEZ Letohrad, nejprve jako
nástrojař a později v různých řídících funkcích. 24 let působil v Jablonném i
jako předseda tamních hasičů. V Mistrovicích si postavili s manželkou Marií
dům. Byl oblíbený včelař a ovocnář.
V úterý 15. ledna 2019 zemřel pan Petr Fišer, Mistrovice č. 72, ve věku
41 let. Vyučil se opravářem. Žil v Žamberku a po životním zklamání se vrátil
do Mistrovic.
V pátek 18. ledna 2019 tiše zemřela paní Františka Liebichová,
rozená Kalenská, Mistrovice č. 29, ve věku 99 let. Narodila se v obci Jiřetín u
Mostu do chudé hornické rodiny jako jedna z 11 dětí. Ve věku 6 let jí zemřela
maminka. Zažila hospodářskou krizi v 30. letech minulého století a známou
mosteckou stávku. Rodina žila vlastně jen ze žebračenek. Proto stále žila
velmi skromně a moc šetřila. Po záboru pohraničí v roce 1939 odešla sloužit
do Prahy a poté pracovala na zodpovědném místě jeřábnice v ČKD.
S manželem Františkem, rodákem z Mistrovic, zažili letecké bombardování i
Pražské květnové povstání v r. 1945. Vychovali 4 děti. Při odchodu do
důchodu postavili s manželem v Mistrovicích na místě původní chaloupky
nový domek a přestěhovali se do Mistrovic.
V neděli 20. ledna 2019 zemřel pan Petr Beneš, Mistrovice č. 147, ve
věku 92 let. Studoval strojní průmyslovku a hudební školu v Pardubicích. Celý
život pracoval v OEZ Letohrad, v posledních letech jako náměstek ředitele
pro technický rozvoj. V Mistrovicích vedl kostelní pěvecký sbor, nacvičoval
zpěvy pro všechny příležitosti. Byl hybnou silou zdejšího ochotnického
spolku. Vše podrobně zdokumentoval. Byl dlouholetým a zasloužilým
hasičem, kroniku sboru uspořádal do krásné knižní podoby. Jím psaná
obecní kronika byla při celostátní soutěži hodnocena mezi nejlepšími.
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Pracoval v národním výboru, bojoval za sousedy z dolního konce vesnice,
aby měli autobusové spojení a aby je neohrožovala těžba v lomě. Byl známý
pěstitel mečíků, kal a chryzantém.
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 zemřel pan Josef Faltus, Mistrovice č. 164,
ve věku 78 let. Narodil se v zemědělské rodině v Lichkově jako jeden ze 6
dětí. Vyučil se strojním zámečníkem a celý život pracoval v OEZ Letohrad.
Ještě v důchodu pracoval 14 let jako školník ve zdejší škole. Pro svoji
bezkonfliktní a přátelskou povahu byl všemi spoluobčany oblíben.
Dne 5. února zemřel Jiří Moravec, mistrovický rodák z č. 154 ve věku
86 let. Vyučil se strojním zámečníkem u Stejskala na Orlici a celý život
pracoval v ČSD Letohrad jako vedoucí strojní opravny. Žil v Letohradě.

Ze smutečních projevů Ing. Josefa Baláše

Vážení spoluobčané,
děkujeme za spoluúčast při rozloučení s naší maminkou a za projevenou
soustrast.
Děkují děti Liebichovy

Mistrovický kostel
Mistrovický kostel, jak už jsem informovala, byl úspěšně převeden
z Farnosti Letohrad na Obec Mistrovice, ale i přesto, že již není majetkem
letohradské farnosti, bude nadále probíhat finanční podpora formou sbírek při
pouťové i posvícenské mši svaté. Tato podpora bude směřovat především na
spoluúčast spojenou se žádostí o dotaci na opravu omítky lodě kostela.
Myslím, že ač se formálně majitel změnil, kostel vždy patřil a stále patří
především lidem a je správné se podílet na jeho údržbě příspěvkem do sbírky
při zmiňované pouťové a posvícenské mši svaté. I tímto se podílíme na
hezkém vzhledu nejen kostela, ale i celé obce.
Za farní radu Božena Novotná
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Takto je označená nádoba na sběr použitého oleje, která je
umístěna na sběrném místě v naší obci na místech s dalšími
kontejnery.

Obecní úřad Mistrovice, spolu s kulturní komisí si Vás dovolují pozvat na
tradiční

BESEDU S DŮCHODCI
přijďte se pobavit v pátek 12. 4. 2019 v 15 hod. do tělocvičny
Připraven je pro Vás opět bohatý program:
• na úvod: slovo pana starosty
• samozřejmě nebude chybět bohatá tombola – přispět můžete i malou
maličkostí
• občerstvení
• k poslechu i k tanci zahraje K-Bend
Využít můžete i odvoz na besedu i z besedy domů, v případě zájmu je však
nutno se předem domluvit s panem Valouchem na tel. čísle: 773-225-662
za kulturní komisi: Pavla Pauková

POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA
Zajíždí k nám do Mistrovic každou lichou středu v měsíci.
Prodej na návsi - od 10.20 hod. do 10.45 hod.
Prodej u bytovek na Vedralovicích
od 10.45 hod. do 11.00 hod.
Mobil: 723 570 603
Občané, využijte této dobré příležitosti.
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Mateřská škola Mistrovice
oznamuje všem rodičům, kteří mají zájem přihlásit své dítě k docházce do
mateřské školy od školního roku 2019/2020, že

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne ve čtvrtek 2. května 2019
od 10 do 11:30 hodin v MŠ.
S sebou vezměte rodný list dítěte.
Na setkání s vámi se těší děti a učitelky MŠ Mistrovice.

K zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2019/2020
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky, mailem
nebo se za námi rovnou přijďte podívat.

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Termín zápisu středa 3. dubna 2019, od 15:00 do 17:00 hod
Doklady nutné k zápisu dítěte:
• Občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o zápis
• Rodný list zapisovaného dítěte
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ZŠ a MŠ Mistrovice vás zve
na velikonoční odpoledne

„Koulelo se
vajíčko…“
Kdy? středa 17. 4. 2019
Čas? 15,00 – 17,30 hod.
Kde? budova ZŠ a MŠ Mistrovice
Co bude? perníčky, vajíčka, košíky, zápichy, pomlázky, kavárna „U
zajíčka“…
S sebou: dobrá nálada a kapesné na útratu
Těšíme se na vás…

Pečovatelská služba Města Jablonné nad Orlicí
Město Jablonné nad Orlicí zřídilo v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
Pečovatelskou službu. Určena je seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou
soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. Dále osobám zdravotně a
tělesně postiženým starším 27 let (v plném invalidním důchodu). Posláním
je poskytnout uživatelům služby a péči, které jim nemohou zajistit rodinní
příslušníci.
Základní úkony pečovatelské služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při přípravě a podání jídla, donáška jídla
• běžný úklid domácnosti, nakupování, praní, žehlení
• doprovod nebo odvoz k lékaři, na úřad, na nákup….
• sociální poradenství
Všechny úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu dle
schváleného ceníku služeb, mimo sociálního poradenství, které je
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poskytováno zdarma. Nad rámec zákona je možno dohodnout i dopravu klienta
vozidlem Pečovatelské služby k lékaři, na nákup, na úřad apod.
O zavedení pečovatelské služby může požádat sama osoba, její rodina
nebo zákonný zástupce. Služba je poskytována po provedeném sociálním
šetření a po uzavření písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.
Žádost o poskytování pečovatelské služby si lze vyzvednout přímo v sídle
Domu s pečovatelskou službou v ul. Aloise Hanuše 176, Jablonné nad Orlicí
nebo na Městském úřadě v Jablonném nad Orlicí, odboru hospodářskosprávním. Případně bude sepsána přímo v domácnosti žadatele.
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů
v Jablonném nad Orlicí a okolních obcích v pracovních dnech od 7:30 do 14:30
hod (v úterý a čtvrtek do 15:30 hod).
Kontakty:
Dům pečovatelské služby Aloise Hanuše 176, Jablonné nad Orlicí (sídlo
služby), telefon: 465 461 550, mobil pečovatelky: 602 474 680.
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor hospodářsko-správní, Ing. Prudilová,
telefon: 465 461 557, 739 460 920,
E-mail: spravni@jablonnéno.cz
Web: w.w.w.jablonneno.cz

Zahrádkářky a zahrádkáři,
přijďte na naši 11. JARNÍ BURZU
v sobotu 18. května 2019 ve 13,30 hodin
pod přístřeškem na hřišti
Přineste Vaše přebytky sadby zeleniny a
letniček, pokojovek, trvalek, ale i léčivek a
ozdobných keřů, zkrátka všeho, čeho máte
doma nadbytek, zakořeněné řízky nebo dospělé rostliny. Prosíme, je nutné,
abyste uvedli u rostlin jejich NÁZEV.
Čím více „zeleného“ přinesete, tím bude návštěva lepší. Můžete zde
nabídnout k prodeji i jiné vlastní výrobky. Za rostliny přijímáme dobrovolný
příspěvek.
Zveme Vás, i pokud žádné přebytky nemáte, přijďte na kus sousedské
řeči a příjemné posezení s občerstvením.
Zahrádkářky a zahrádkáři z Mistrovic
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Šachový oddíl TJ Sokol Mistrovice
ve spolupráci se ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald
Vás zvou na již 29. ročník turnaje čtyřčlenných družstev
v rapid šachu
MEMORIÁL MIRKA KODYTKA, který je současně
Přeborem družstev PDŠS v rapid šachu na rok 2019
Datum konání: sobota 27. dubna 2019
Místo:

tělocvična č.p. 189, Mistrovice, 561 64

Hrací systém:

švýcarský na 7 kol; 2 x 20 minut + 5 sekund na tah; řízeno
Swiss Managerem; všechna přihlášená družstva ve
společném turnaji

Materiál:

každé družstvo přiveze 2 šachové soupravy a 2 digitální
hodiny

Účast:

hráči družstev hrající krajský přebor musí být zařazeni
v databázi ŠSČR výhradně z hráčů stejného oddílu; účastnit
se mohou i družstva kombinovaná či jiných oddílů mimo
Pardubický kraj, nebudou však zařazeni do pořadí PdŠS
v rapid šachu; start náhradníků je povolen

Hlavní rozhodčí: Veronika Šmajzrová
Ředitel turnaje: Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice
khalbrstat@seznam.cz
Přihlášky:

mobil: 606 101 706

telefonicky nebo nejlépe e-mailem na adresu ředitele turnaje
do čtvrtka 25. dubna 2019 (uvést jméno, oddíl, ELO); po
přihlášení bude vaše účast obratem potvrzena; předem
nepřihlášená družstva nemusí být do turnaje přijata!

Časový harmonogram: prezentace: 8:00 - 8:50 hod.; 1. – 7. kolo: 9:05 –
16:30 hod.; vyhlášení výsledků: 16:40 hod.
Startovné:

100,- Kč/os.; ze startovného jde 50,- Kč na oběd

Ceny:

1. místo: 1200,- Kč, 2. místo: 800,- Kč, 3. místo: 600,- Kč,
4. místo: 400,- Kč

Ostatní družstva:1. místo: 800,- Kč, 2. místo: 500,- Kč, 3. místo: 300,- Kč
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Vyhodnocení nejúspěšnějších hráčů na jednotlivých šachovnicích 100,- Kč
(při stejném počtu bodů 2 či více hráčů 50,- Kč).
Občerstvení během celého turnaje v Hostinci U Novotnů, Mistrovice.
ÚČASTNÍCI BEZ ŠACHOVÝCH SOUPRAV A DIGITÁLNÍCH HODIN
NEMUSÍ BÝT PŘIJATI DO TURNAJE!!!
Srdečně zvou pořadatelé

FK MISTROVICE
Po výsledkově vydařeném podzimu již nedočkavě
vyhlížíme jarní část sezóny, v níž budeme bojovat o postup mezi
okresní elitu. Jak bývá v zimní přípravě zvykem, někdo trénuje více, někdo
méně a samozřejmě jsou i tací, kteří netrénují vůbec. V rámci zimní přípravy
jsme sehráli i dvě přátelská utkání na umělé trávě. V prvním jsme podlehli
letohradskému dorostu 0:1 a o týden později jsme v hodně improvizované
sestavě prohráli s Dolní Čermnou 0:3. Doufejme, že do soutěžních zápasů již
nastoupíme v lepší kondici a navážeme na povedený podzim. K tomu by nám
mělo pomoci i tradiční soustředění, které se uskuteční až po uzávěrce tohoto
čísla zpravodaje.
Zima je také obdobím, kdy je otevřené přestupové okno, avšak jedinou
změnou v našem kádru je přestup Marka Matějky do Jablonného nad Orlicí.
Přikládám též rozpis našich jarních zápasů, ovšem není vyloučeno, že
dojde k termínovým změnám.
So 06. 4. 2019 16:00
So 13. 4. 2019 16:00
So 20. 4. 2019 16:00
Ne 28. 4. 2019 16:00
So 04. 5. 2019 16:00
So 11. 5. 2019 16:00
So 18. 5. 2019 16:00
So 25. 5. 2019 16:00
So 01. 6. 2019 16:00
Ne 09. 6. 2019 16:00
So 15. 6. 2019 16:00

Kunvald – Mistrovice
Žichlínek B – Mistrovice
Mistrovice – Tatenice B
Luková
– Mistrovice
Mistrovice – Lichkov
Kerhartice – Mistrovice
Mistrovice – Dolní Třešňovec
Helvíkovice
– Mistrovice
Mistrovice – Boříkovice
Rudoltice B
– Mistrovice
Mistrovice – Česká Třebová B
David Novotný
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Fotbalový Klub Mistrovice Vás srdečně zve na

KÁCENÍ MÁJE,

které se uskuteční v sobotu 8. června 2019
v 17:00 hodin.
Bohaté a chutné občerstvení zajištěno.
(steaky, uzené, klobásy, párky a samozřejmě nápoje pro zletilé i nezletilé)

Činnost mladých hasičů
1.12.2018 bylo rozsvícení vánočního stromu. Krásné
vystoupení předvedla škola se školkou. Hasiči na vás čekali
v hasičárně. Bylo super, že vás přišlo tolik. Ochutnali jste
vánoční křapáčky i jablečné taštičky, horkou medovinu,
horkou hrušku, svařák, nebo teplou griotku. Naši mladí hasiči prodávali
perníčky, pusinky, vánočky a čertíky. Všechno se prodalo a za to vám
děkujeme.
22.12.2018 se konala valná hromada. Letos jsme nenacvičili pohádku, ani
neříkali básničky. Jako vedoucí jsme si pro děti připravili překvapení. Nejprve
jsme četli zprávu, kolik jsme stihli závodů, kde, jaké umístění. Potom jsme četli
jména dětí, abychom je ocenili za jejich docházku, a krátce je všechny
představili. Nejlepší docházku mají Kristýna 79x, Martínek 68x, Terezka 65x,
Terka 63x, Anežka 62x, Eliška 59x.
12.1.2019 hasiči uspořádali Hasičský bál. Bohužel jsme nestihli nacvičit
žádnou sestavu, což příští rok určitě napravíme. Jsme moc rádi, že byla dobrá
účast, takže všem, kteří si přišli zatančit, moc děkujeme. Příští bál
bude11.1.2020, prosím zapsat již do diářů.
2.2.2019 jsme se mohli zúčastnit netradičních závodů v České Rybné, ale
protože pořadatelé vymysleli špatný termín, bylo hodně dětí na prázdninách,
na horách a nebylo možné sestavit družstvo.
Pro rok 2019 přihlásíme 6 nových dětí: Aničku, Kubíka, Barču, Damiána,
Lidušku a Barunku. Kdyby měl někdo zájem, potřebujeme posílit i tým starších
dětí, věk 11-15 let, roky narození 2005, 2006, 2007, 2008.
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9.3.2019 nás čeká plnění odznaků odborností mladých hasičů. Je to zkouška
před komisí v Mladkově. Odbornosti jsou preventista, strojník, kronikář, cvičitel,
velitel, instruktor. Taky se v březnu těšíme na halové závody v Lukavici.
Za mladé hasiče Romana Dolečková

Česká beseda v roce 2018
Rok 2018 proběhl ve znamení oslav 100 let republiky. Tato skutečnost
se nemohla nepromítnout do činnosti našeho souboru.
Hned první akce-absolventský ples školy Svítání v Pardubicích byl i pro
nás velkým zážitkem. Účastníky jsme vítali chlebem a solí. Provedli jsme
tancem vzácné hosty, místopředsedkyni Senátu ČR paní Horskou nebo
europoslance pana Zdechovského. Ve scénáři, akce probíhala na minuty
přesně, jsme samozřejmě měli i vystoupení a také tombola proběhla za naší
pomoci. Celou akci konferovala Jolana Voldánová, která se ukázala jako milá
a bezprostřední dáma.

Další akcí bylo pozvání na oslavy republiky do Holic. Součástí oslav byl
i slavnostní průvod, kde jsme byli pověřeni nést městský prapor po boku
„presidenta Masaryka“. Po povinných projevech hostů a politiků jsme zatančili
před zaplněným náměstím.
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Organizace dalších akcí byla už poněkud náročnější, protože jsme jeli
v jeden den tancovat na dvě místa. Část souboru nás reprezentovala na
tradičním setkání souborů Pardubického kraje tentokrát ve Vysokém Mýtě.
Druhá část vystoupila na dožínkové slavnosti ve Slatině nad Zdobnicí. Máme
radost, že tradice setkávání souborů pokračuje a akcí ve Slatině byla obnovena
zase tradice vystoupení na dožínkách, kterých se zúčastňovala předchozí
generace našich tanečníků.
Na další akci u příležitosti oslav jsme přišli opravdu rádi. Tančili jsme totiž
doma, v tělocvičně v Mistrovicích. Mnoho z Vás bylo přímo na sále. Skvěle
připravenou akci navštívilo velké množství diváků. I my jsme sledovali
vystoupení dalších aktérů a prohlédli si výstavu historických fotografií a
předmětů z naší vesnice.
Poslední vystoupení loňského roku bylo na Šedivci, kde jsme si střihli rovnou
dva tance.
Z netanečních aktivit musíme zmínit účast na „posledním motání hadic“
mladých hasičů. Naše družstvo naplnilo myšlenku, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Na loňský tradiční výlet jsme vyšlapali na Šerák. Pořádali jsme
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také ve spolupráci s ochotníky z Benátek každoroční divadlo pro děti. A jako
každoročně jsme byli i ve sklípku na Moravě.
Na závěr bych rád přivítal mezi námi nové páry, které nám po náročném
tréninku vypomohly již na několika akcích. Zdá se, že je tanec baví, a tak
nacvičujeme další tance.
Je dobře, že bude mít kdo převzít štafetu tradic v Mistrovicích.
Jaroslav Blažek, spolek Česká beseda

5. oddíl skautů a skautek Mistrovice
Skautské běžkařské odpoledne aneb Z dob, kdy ještě všude
ležela bílá peřina
Sešli jsme se, podle plánu, 1. 2. ve 14 hodin u kostela za krásného
zimního počasí. Lehce pod nulou, jen trochu foukalo. Účast byla nečekaně
velká, přišlo na 15 dětí. Vyrazili jsme po polích směrem do Borka a dále ke
Sloupku, odkud jsme se vydali Jablonským lesem dolů až k odbočce na
Bredůvku, kam jsme posléze pokračovali. V údolí mezi lesem a státovkou jsme
se šťastně shledali po počátečních výkonnostních nesrovnalostech, které se
kupodivu časem zmenšovaly, snad proto, že některým jen chvíli trvalo se „do
toho dostat“, a to navzdory věkovým rozdílům od nejmladších vlčat po nejstarší
skauty.
Zpátky ke Sloupku nás čekala dobrodružnější část výletu po zvířecích
pěšinách podél silnice. Nechybělo ani bojování s lyžemi při překonávání
potoka. Od Sloupku již jablonští pokračovali domů svojí cestou, zatímco my
ostatní se vrátili ke kostelu.
Přestože jsme se za čtyři hodiny opět hřáli doma u kamen povedlo se
nám prožít jedinečný zážitek se spící zimní přírodou obohacený o příjemný
skautský kolektiv. Poodhalit nádherné bohatství které skýtá naše podorlická
krajina, ve výjimečné kombinaci s letošní zimou, plnou sněhu, jak z Ladových
obrázků. Zvláštní vidět pod sněhovou pokrývkou místa, která známe jen v létě.
Tohle člověk jinde nezažije, nejen pro naší úchvatnou přírodu, ale i proto, že
tohle je doma. Krása, co nejvíc vynikne, když se vrátím z Brna.

Za skautský 5. oddíl Mistrovice

Vojtěch Doleček
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Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Čas
V království Aral vládl král Čas. Království bylo velké, obrovské, ale
zvláštní. Každý strom neměl korunu, ale hodiny, lidé neměli hlavu, ale hodinu,
se zvířaty se nemělo jinak. I domy měly ve štítech hodiny a všechny hodiny
v království byly seřízeny podle Orloje. Například každé ráno tatínci vstali a
nařídili stromy. Lidé místo ranní hygieny nařídili své hodiny. Děti ale chodily do
školy, dospělí do práce. No a tak tam dny plynuly. Ano, víkend měli dva dny
jako my.
Jednou se ale Orloj zastavil. Ve světě lidí se vše zastavilo. Lidé, kteří šli
i ti, kteří seděli. Zvířata také, ta která se pásla, i ptáci, kteří letěli, ale nespadli.
Zůstali viset ve vzduchu, vše se zastavilo. V království Aral se nic nestalo. To
až ráno lidé v království zjistili, že se Orloj zastavil. V celém království propukla
panika. Lidé běhali sem a tam, zvířata sice nevěděla, o co jde, ale
napodobovala lidi. Až král řekl: „ Musíme Orloj spravit!“ Povolal nejlepší
hodináře. První neuspěl, druhý taky ne, třetí a čtvrtý ne a ne. Pak přišel na řadu
nejméně vzdělaný hodinář a hle, Orloj jde. Ještě ho seřídil a bylo hotovo.
Svět lidí se zase rozešel, přesně tak, jak se zastavil a od té doby jde
dodnes.
(J.B., 3. ročník ZŠ)
Čáry máry fuk
Hned, co jsem přišla, tak jsem věděla, že to bude super. Bylo mi líto
kamarádky, protože tam nebyla. S mojí třídou jsme chystali židle a lavičky.
Chvíli jsme i cvičili. Poté přišel zbytek školy a školky. Představení, které se
uskutečnilo dne 31. ledna 2019 v tělocvičně v Mistrovicích mohlo začít.
Kouzelník se svojí ženou se představil a následoval jeden trik za druhým.
Pozval si k sobě i pomocníky ze školy i školky. Bohužel nic netrvá věčně.
Vystoupení se pomalu chýlilo ke konci a my všichni jsme mohutně tleskali.
Nakonec nás napadlo, že si zajdeme pro podpisy na památku. Bylo to vážně
super.
(žákyně 5. ročníku)
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Běžkařské závody
Ve středu 13. února 2019 se uskutečnily běžkařské závody, které se
konaly v Těchoníně. Do Těchonína jsme jeli autobusem a běžky nám přivezl
pan Valouch obecním autem.
Když jsme dojeli do Těchonína, šli jsme se školou ZŠ Těchonín na trať,
kde se konaly závody. Tam nás rozdělili následovně - 1., 2. a 3. ročník první
kategorie a 4. a 5. ročník druhá kategorie plus na holky a kluky. A říkali, že je
zde 44 závodníků z Těchonína, Mistrovic, Jamného nad Orlicí a z Bystrce.
Potom si 4. a 5. ročník mohl vyzkoušet a projet dráhu. První odstartovala
první kategorie. A už se blížila naše kategorie. Když všichni závodníci dojeli,
dostali čaj a buchtu - bylo to moc dobré. A následovalo vyhlašování. Naše škola
získala dvě 3. místa, dvě 2. místa a jedno 1. místo. Zpátky jsme počkali v
těchonínské škole než nám jel vlak. Oběd jsme měli ve škole. Za mě to byla
moc pěkná a vydařená akce!

Další žáci napsali:
● Všechno měli připravené.
● Ze začátku jsem měla trochu strach.
● Zpočátku mi to docela šlo, ale po chvilce jsem byla už unavená, ale
všichni mě povzbuzovali, tak mi to šlo líp!
● Já s kamarádkami jsme fandili i cizím závodníkům.
● Jela jsem třetí.
● Po závodě jsem měla dobrý pocit.
● Domů jsme dojeli vlakem a autobusem.
● Přivezli jsme pět medailí.
● Užila jsem si to.
(žáci 4. a 5. ročníku)
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O demokracii
Při přípravě jednoho z programů, které proběhnou na kurzu pro budoucí
skautské vedoucí, jsem vyhledával citáty o demokracii. Dovolím si některé
z nich nabídnout k zamyšlení i čtenářům Mistrovických zpráv.
„Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale
ne překonávat demokracii.“ (Tomáš Garrigue Masaryk)
„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“ (Tomáš Garrigue Masaryk)
„Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a
veden být chce.“ (Tomáš Garrigue Masaryk)
„Demokracie, to je záležitost výchovy.“ (Jan Masaryk)
„V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.“ (Václav
Havel)
Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zvolit za ústřední téma celého
kurzu demokratické hodnoty, je nejen stále ještě aktuální (byť „prošlé“) 100.
výročí od vzniku Československé republiky, ale také vědomí pravdivosti výše
citovaných výroků – zejména těch od J. Masaryka, J. W. Goetha a V. Havla
(ne že bychom výroky T. G. Masaryka považovali za méně pravdivé, ale při
rozhodování o ústředním tématu nehrály takovou roli). Mé preference ovlivnila
i kniha Tyranie, jejímž autorem je americký historik Tymothy Snyder.
Doporučuji k přečtení, lze ji přečíst velmi rychle.
Nějakou chvíli jsem se pokoušel napsat k výše uvedeným citátům nějaké
vlastní myšlenky, ale ověřil jsem si, že to není úplně snadné. Tak jsem to vzdal
a u toho si říkal, že – jestli v tomto nejsem ojedinělý případ – se nedivím, že se
v Mistrovických zprávách neobjevují původní filosofické, politické ani
teologické texty. Za svým jmenovcem JUDr. PhDr. Ludvíkem Novotným, který
roku 1946 vydal knihu Vlastenectví, tedy přinejmenším pro tuto chvíli zaostanu.
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Svého času se v Mistrovických zprávách občas objevil nějaký text „z internetu“,
jehož účelem nebylo informovat o dění v obci, ale který měl vést čtenáře
k zamyšlení. Doufám, že po textech obsahujících hlubší myšlenky je mezi
čtenáři poptávka a že tato bude moci být uspokojena i převzatými texty.
Dovoluji si tedy touto formou navrhnout novou – klidně neformální – rubriku,
v níž by byly publikovány texty k zamyšlení, aby Mistrovické zprávy nabízely
nejen informace, ale také aspoň trochu moudrosti. Neboť to je to, co dle mého
přesvědčení všichni potřebujeme, snad ještě více než zdraví.
Ludvík Novotný

Krizové centrum Žamberk
V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum
Žamberk, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho.
Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve Svitavách
nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou
pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou
schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a
terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání
životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci). Odborné sociální
poradenství je určeno každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou
podporu při řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s
bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba
Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem
sociálně právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem,
jejichž situace se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou
(rozpad rodiny, problémy při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby:
Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
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OSTATNÍ INZERCE:
Hledám paní na občasný úklid (sobota) do vily Mistrovice č. 107 (Pension).
V případě zájmu volejte na číslo: 777 741 473
Děkuji.
Jitka Smetanová (Bárnetová)

Výstava betlémů
Po několikaleté přestávce se konala v Mistrovicích výstava betlémů
v chovatelském zařízení. Připravili ji především Josef Baláš (128) a Miloš
Valenta (3) za spolupráce dalších členů z řad hasičů a chovatelů a především
těch, kteří betlémy na tuto výstavu zapůjčili.
Co vlastně betlémy představují?
Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista.
Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném
chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách.
Pastýři a orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty
(vůl, oslík, ovce i jiná) a případně andělem provolávajícím „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Betlémy byly a jsou vytvářeny z
nejrůznějších materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové, skleněné aj.
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V některých místech je i tradice živých betlémů, kde postavy jsou
představovány živými lidmi ve formě buď statického výjevu, nebo i hrané
scény.
Do lidového prostředí se betlémy dostaly s reformami Josefa II. na konci
18. století. Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do
té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Tehdy přišlo o zdroj obživy
mnoho malířů a pozlacovačů, kteří dosud pracovali hlavně pro katolickou
církev. Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit a začali s betlémy. Ty rychle
zlidověly. Takřka v každé domácnosti měli vlastní betlém, který si vyrobili sami,
nebo si ho koupili od těch, kteří to uměli lépe. Vzniklo tak množství betlémů a
pro svou krásu se tato krásná tradice vyrábět a doma vystavovat, zachovala
podnes. Betlémy malovali i takoví umělci jako Aleš Lada. Vznikaly celé
betlemářské oblasti a naše vesnice leží mezi dvěma z těch významných, a to
oblastí Králickou zaměřenou především na betlémy figurální a oblastí kolem
Ústí nad Orlicí zaměřenou na betlémy malované. To bylo znát i na této výstavě.
Celkem bylo vystavováno 90 betlémů nejrůznějších velikostí a provedení
a od různých betlemářů i majitelů betlémů. Od těch nejmenších různě
skládaných papírových, ze skla, dřeva, moduritu, keramiky, šustí (sušené
kukuřičné listy), vlny, slaného těsta až po velké stavěné betlémy historické,
nebo malované závěsné obrazové.
Jeden z nejhezčích exponátů byl například skleněný betlém z majetku
přítelkyně pana Jana Dolečka, tvaru krychle postavené na hranu asi 5 x 5
centimetrů a uvnitř se Svatou rodinou z barevného skla, původem z Francie.
Nebo naopak starý betlém velikosti dvou metrů z majetku rodiny Maříkových,
nebo další z majetku rodiny Hubálkových. Pozornost zasloužily i obrazové
závěsné betlémy z ústeckého okruhu z majetku rodiny Valentových a
Balášových. I betlém z verměřovického kostela přitahoval svým provedením.
Ale každý z vystavených artefaktů byl svým způsobem krásný a ojedinělý a
zasloužil si pozornost. Nejlépe to vyjádřil jeden z přespolních návštěvníků,
který prohlásil, že jako vážný zájemce o historii betlémů prošel mnoho výstav
v okolí, ale nikde se nesetkal s takovou rozmanitostí vystavovaných exponátů,
ale i velikostí, jako u nás.
Z autorů dávno zemřelých i současných bych chtěl jmenovat například
figurální betlém řezbáře pana Josefa Schwarze z Hedeče u Králík, malíře
obrazových betlémů pana Štantejského z Ústí nad Orlicí, autorku betlémů ze
šustí i jiných materiálů paní Alenu Tschöpovou z Letohradu, tvůrce moderních
figurálních betlémů pana Stanislava Vacka z Letohradu (betlém
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z verměřovického kostela), slámový betlém pana Moravce z Orlice, deskové
betlémy pana Josefa Baláše z Mistrovic a množství autorů, dnes již
neznámých.
Výstava byla omezena velikostí prostoru chovatelského zařízení. K malé
cti Mistrováků lze podotknout, že přes celkovou slušnou návštěvnost většinu
návštěvníků tvořili návštěvníci z okolí, což je škoda, protože takováto
povedená výstava se koná jednou za mnoho let, a mnozí návštěvníci z jiných
obcí ji Mistrovákům záviděli.
Ladislav Svoboda, kronikář obce

TJ SOKOL Mistrovice
pořádá

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý 30. dubna 2019 na hřišti v Mistrovicích od
18,00 hodin.

KNIHOVNA MISTROVICE
Půjčovní doba - Pondělí od 17,00 do 20,00 hodin
Trocha statistických informací o roku 2018:
Knihovna má k dispozici 4432 svazků vlastních a přibližně 300 svazků
z výměnného
fondu střediskové knihovny v Jablonném nad Orlicí pravidelně
obměňovaných.
Knihovnu navštívilo 1095 čtenářů a vypůjčili si 1339 knih.
Vážným zájemcům zajišťujeme i knihy z jiných knihoven /díky poštovnému
dost náročná záležitost/.
Zveme další zájemce k návštěvě.
Svoboda Ladislav knihovník
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Sčítání ptáků u krmítek v ČR
O víkendu 4.- 6.1.2019 bylo provedeno první sčítání ptáků u krmítek v
České republice. Cílem této akce bylo zjistit, jak se mění stavy ptačí populace
v průběhu zimního období. Akci organizovala Česká společnost Ornitologická
(ČSO) a do sčítání vyzvala k zapojení širokou veřejnost.
Sčítání probíhalo sledováním pohybu a výskytu ptáků na zvoleném
krmítku po dobu jedné hodiny. Sledování se zapisovalo do speciálních
formulářů, které se pak mohly odeslat poštou nebo elektronicky na ČSO.
My jsme se zúčastnili tohoto pozorování a sčítání, protože v zimním
období rádi sledujeme ptačí cvrkot na našem krmítku. Je to mnohdy
zajímavější než sledování leckterých televizních pořadů.
Překvapila nás rozmanitost druhů ptáků, které se na našem krmítku
během jedné hodiny vystřídaly. My jsme zahlédli a započítali:
Mlynařík dlouhoocasý
Hýl obecný
Strakapoud velký
Sýkora koňadra
Sýkora babka
Sýkora uhelníček
Pěnkava obecná
Kosice od Kosa černého
Brhlík lesní
Sojka obecná
Stehlík obecný
Dlask tlustozobý, který je u nás již docela vzácný.

Čím a jak krmit ptáčky v zimním období
Přikrmování ptáků v průběhu zimy by mělo být pravidelné. Většinou od
listopadu do března, dle klimatických podmínek. Množství potravy a jejich
skladba by se měla řídit aktuálním počasím. V chladných zimních dnech se
ptáčci potřebují zahřát potravou hned po ránu. Brhlíci, strakapoudi a sýkory si
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rády pochutnají na slunečnici a lojových koulích. Vrabci, kosi a sojky si libují na
pšenici, prosu a ovsu. Žádný z ptáčků nepohrdnou v teplejších zimních dnech
ani kouskem jablka, ze kterého čerpají potřebné tekutiny.
Tuto zimní péči nám tito opeřenci bohatě vrátí v jarním a letním období,
nejen zahrádkářům a sadařům, ale i všem ostatním, kteří si rádi poslechnou
hezkou ptačí písničku na procházce krajinou.
S nadcházejícím předjařím již přibývá ptačího švitoření. Zvláště je to pro
nás příjemná doprovodná muzika při ranní cestě do práce. Přeci jen je to s tím
ptačím zpěvem veselejší.
A kdo nás to svou písničkou ráno v zimním období vítá a které ranní ptáče
dál doskáče?
V tomto zimním a předjarním období je jako první kos černý a jeho paní.
Ti vstávají hodinu a půl před východem slunce, v zimním období je to tedy
kolem 5:15. Pak o sobě dávají vědět sýkory, krátce po nich vstává pěnkava
obecná. Ta se ozývá zhruba půl hodiny před východem slunce a po východu
slunce se pak postupně přidávají další. Největším spáčem je strakapoud velký.
Ten z jara již svým zpěvem (čret, čret, kik, gigigi) a klováním do kůry stromů a
větví kolem deváté hodiny probudí již všechny spáče, mnohdy včetně těch
lidských.
Pokud jej zahlédnete v korunách
stromů, snadno jej od ostatních druhů
strakapoudů poznáte, má nejen červený
zátylek, ale i „červené trenýrky“.
Přejeme Vám hodně zážitků a zábavy
při sledování a určování druhů našich
ptačích spoluobyvatelů zahrad, sadů a
lesíků. Také spoustu krásných ptačích
koncertů, kdy především na jaře dávají
opeřenci o sobě nejvíce vědět. Během
krátké doby jsou jejich ptačí koncerty
doplněny o další posily stěhovavých druhů.
Šárka Slavíčková a Martin Tichý z dolního konce
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Poděkování
Děkujeme členkám redakční rady Mistrovických zpráv, paní Haně
Dolečkové a paní Taťáně Dolečkové, z celého srdce za velmi dobrou
spolupráci při vydávání místního obecního zpravodaje.
Dále děkujeme všem dopisovatelům Mistrovických zpráv za jejich
příspěvky, bez kterých by tento zpravodaj nebyl tím, čím byl pro své čtenáře.
Současně děkujeme našim čtenářům z řad občanů i čtenářům ostatním
za jejich stálý zájem, podporu a ocenění práce redakční rady.
Přejeme nové redakční radě, aby je tato práce těšila, aby v ní našli své
naplnění.
Manželé Ladislav a Františka Svobodovi

Psí pozdravy
Tající sníh odhalil ulice plné psích exkrementů. Majitelé
svých miláčků, myslete i na ostatní spoluobčany!
„Připomínáme, že po psovi je povinen uklízet jeho majitel,
stejně jako občané nemají odhazovat smetí na chodník
nebo přímo celé sáčky odpadků z oken v domnění, že se o
to někdo postará.“ Děkujeme.
Občané obce Mistrovice

Krásné a pohodové jarní dny všem přeje,
Redakční rada Mistrovických zpráv
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