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Ročník 28

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Minulý rok jsme dokončili první část chodníku, která spojuje úsek mezi
hřištěm a tělocvičnou. Tato komunikace je velmi vytížená, protože jak studie
ukázala, projede po komunikaci v denní době přibližně 40 dopravních
prostředků za hodinu. Je to značné množství, proto je budování chodníku
velkým přínosem pro bezpečnost.
Pro letošní rok jsme se rozhodli zahájit minimálně přípravu dalšího
úseku, který bude pokračovat od hřiště dolů, podél kurtů až k začátku nové
lokality Nad Suticí. Jeho dokončení by mělo navazovat na akci zasíťování
parcel, která se blíží do fáze realizace.
Jak jsem naznačil v předchozím odstavci, příprava nových parcel pro
stavbu rodinných domů se blíží do fáze realizace, ale o finále se bohužel
ještě nejedná. Ještě je stále před námi velké množství práce. V současné
době probíhá příprava projektů pro územní a stavební řízení. V podzimních
měsících se předpokládá vysoutěžení dodavatelské firmy na realizaci stavby
sítí a komunikací. Vlastní zasíťování by však mohlo proběhnout až příští rok.
Řada stavebníků se již těší. Věřím, že v druhé polovině tohoto roku budou
všechny termíny natolik jasné, že se stavebníci budou moci pustit naplno do
přípravy svých stavebních záměrů.
Další akcí, která bude probíhat současně, a nejen z důvodu vzniku
nové lokality, je navýšení kapacity mateřské školy. Od září tohoto roku se
nám podařilo navýšit kapacitu školky na 32 dětí. Navýšení je provizorní. Na
konečném řešení usilovně pracujeme, shromažďujeme možnosti, provádíme
studii.
Svou roli hrají náročné požadavky a nepochopitelně tvrdé podmínky,
které jsou kladeny na nově budované školky. Vše jen ztěžují, komplikují a
prodražují. V krátké době by měla být k dispozici studie, tak snad nám
napoví, jakou cestou se dát.
Mistrovicích dne 10. 5. 2019
Petr Mařík, starosta
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Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 19 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu
11-

Přítomno:

10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2019- 4- 1 ověřovatele: Josef Baláš, Luděk Malý
2019- 4- 2 Program
2019- 4- 3 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské
2019- 4- 4

2019- 4- 5

2019- 4- 6

2019- 4- 7
2019- 4- 8
2019- 4- 9

školy Mistrovice za rok 2018. Dále převod přebytku hospodaření za
rok 2018 ve výši 23576,81 Kč do rezervního fondu.
zastupitelstvo obce Mistrovice projednalo žádost Základní školy a
mateřské školy Mistrovice o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků
ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok
2019/2020.
obec Mistrovice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu
se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy,
a to nad výši stanovenou krajským normativem.
zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením
obce a závěrečným účtem obce Mistrovice za rok 2018
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mistrovice za rok 2018 bez výhrad.
účetní závěrku obce Mistrovice k 31.12.2018
plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury kanalizace v majetku obce Mistrovice na období let 2019 až 2028
rozpočtové opatření 2_2019

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 4- 10 rozhodnutí o povolení napojení sousední nemovitosti pozemku p.č.
527/9 na komunikaci 1197/1 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí vydaného
pro Jakuba Šípka
V Mistrovicích 11. 4. 2019
Ověřovatelé: Josef Baláš, Luděk Malý
Starosta:
Petr Mařík

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo v úterý 21. 5. 2019 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
212-

11-

Přítomno: 9 zastupitelů
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Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2019- 5- 1 ověřovatele: Jiří Valouch, Marcel Pomikálek
2019- 5- 2 program
2019- 5- 3 rozpočtové opatření 4_2019
2019- 5- 4 Základní škole a mateřské škole v Mistrovicích použití finančních
prostředků z rezervního fondu ve výši 17 000,- Kč na pořízení PC a
SW pro školní stravování.
2019- 5- 5 zadání tvorby dokumentace chodníku podél místní komunikace od
konce stávajícího chodníku po začátek lokality Nad Suticí
společnosti PK Adamec, s.r.o.
2019- 5- 6 podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku podél místní
komunikace od konce stávajícího chodníku po začátek lokality Nad
Suticí přes MAS Orlicko
2019- 5- 7 pořízení Změny č. 3 ÚP Mistrovice zkráceným postupem dle § 55a a
násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
2019- 5- 8 obsah Změny č. 3 ÚP Mistrovice: změna funkčního využití pozemku
p.č 505/3 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí. Obsahem předkládané změny
je do plochy smíšené obytné doplnění se "specifickým využitím rodinná farma - SX"
2019- 5- 9 jako zastupitele určeného ke spolupráci s pořizovatelem na Změně
č. 3 ÚP Mistrovice Dr. Ing. Petra Maříka.
2019- 5- 10 pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Mistrovice MěÚ Žamberk, odbor
REUP, oddělení územního plánování.
2019- 5- 11 Ceny parcel v lokalitě Nad Suticí:
Parcela č. 4-7, 18-34 za 430 Kč s DPH / m2
Parcela č. 8, 10-14, za 370 Kč s DPH / m2
Parcela č. 9, 15-17, za 295 Kč s DPH / m2
2019- 5- 12 Dodatek ke smlouvě se společností Komunální služby s. r. o. na
zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu.
2019- 5- 13 umístění nového kabelového vedení nn pod komunikací
p.p.č.1197/1 a 1227 na základě žádosti společnosti ELEKTRO
SCHEJBAL, s.r.o.
2019- 5- 14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2018213/Sobs vb/2 na pozemku parc.č.
1197/1 a 1227, v k.ú. Mistrovice nad Orlicí
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 5- 10 Rozpočtové opatření 3_2019
V Mistrovicích 21. 5. 2019
Ověřovatelé: Jiří Valouch, Marcel Pomikálek
Starosta:
Petr Mařík
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Výsledky voleb
Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.
1 byla volební místnost se sídlem: Obecní úřad Mistrovice, č. p. 138, 56164
Jablonné nad Orlicí pro voliče s pobytem na území vymezeném: obec
Mistrovice., které se konaly ve dnech 24.5 a 25.5.2019.
Voleb se zúčastnilo: 140 voličů, tj. 30,11 %. Z odevzdaných hlasovacích
lístků bylo 136 platných.
Detailní výsledky voleb jsou vyvěšeny na vývěskách obce.
Dr. Ing. Petr Mařík, starosta obce

zdroj: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-2019/kraje-a-obce?kraj=580643

Rekapitulace veřejné sbírky
Na opravu věžních hodin na mistrovském kostele, opravu kostela a
márnice v Mistrovicích – pokračování
Vážení občané,
po delší době Vás opět chceme seznámit s tím, jak pokračuje tato sbírka, a
co bylo z vybraných peněz pořízeno od jejího počátku, tj. od 24. 5. 2010 do
18. 5. 2019.
Přehled hospodaření s těmito penězi od 24. 5. 2010 do 18. 5. 2019:
Celkem příjmy
218 014 Kč
Celkem výdaje
218 014 Kč
Zůstatek v pokladně k 18. 5. 2019
0 Kč
Na příjmech se podílejí:
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Dary občanů, dále bývalých rodáků a jejich potomků
Dary občanů - sbírka v kostele 27. 6. 2010
Dary redakční rady Mistrovických zpráv
Výtěžek z tomboly na besedách s důchodci
Výtěžek z Rozsvěcení vánočního stromu
Výtěžek z Jarní a Podzimní burzy
Celkem

35 022 Kč
6 771 Kč
22 871 Kč
47 297 Kč
37 708 Kč
68 345 Kč
218 014 Kč

Výdaje - z těchto příjmů bylo zaplaceno:
V červenci 2010 za čištění a seřízení hodin hodináři
500 Kč
V srpnu 2010 byl koupen kovový žebřík k výstupu na věž
3 100 Kč
V srpnu 2010 poplatek v bance za směnu dolarů za koruny
220 Kč
V prosinci 2011 za restaurování sochy Ježíše
8 200 Kč
V červnu 2012 za opravu hodin hodináři
700 Kč
V září 2012 za dřevěné schody do věže k hodinám
10 000 Kč
V listopadu 2013 za restaurování sochy P. Marie
5 400 Kč
V listopadu 2014 za rekonstrukci 3 číselníků kostelních hodin
včetně pozlacení 24karátovým zlatem
42 000 Kč
V červnu 2016 byla předána 1. část peněz starostovi obce do
úschovy obecnímu úřadu na budoucí opravu omítky kostela 50 000 Kč
V březnu 2017 za vstupní dveře do márnice
22 000 Kč
V listopadu 2017 za zhotovení mříže k márnici
19 400 Kč
V listopadu 2018 zaplaceno za koberce do kostela
18 200 Kč
V květnu 2019 byla předána zbylá 2. část peněz starostovi obce
na opravu omítky kostela v r. 2019
38 294 Kč
Celkem bylo vyplaceno z pokladny
218 014 Kč
V příjmech uvádíme pouze dary, které nám byly osobně předány. O
dalších darech, které dárci odevzdali v kanceláři Obecního úřadu
v Mistrovicích nebo poslali na jeho účet, anebo darovali ve sbírce v kostele
na jeho opravu, nemáme informace.
Předpokládáme, že konečná výše peněžních darů ve prospěch opravy
kostela, je o dost vyšší.
Myšlenku opravit kostel uvedla do života skupina nadšenců, důchodců,
dnešními slovy můžeme říci jako projekt Lidé sobě. Kostel, který postavili naši
předkové v roce 1876 a tvoří dominantu obce, chátral a na jeho opravu
nebylo po několik desetiletí pamatováno. Hodiny byly ohodnoceny jako
nefunkční a neopravitelné. Původní sochy z kostela farnost nabízela za 1 Kč.
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Uvážíme-li, že částka 218 014 Kč byla postupně shromážděna od roku
2010, není to málo. Lidé jsou stále ochotni podporovat věc, která má smysl, a
patří jim upřímné poděkování.
Děkujeme z celého srdce všem dárcům finančních darů, stejně tak
děkujeme účastníkům uvedených akcí, které navíc obohatily náš život.
A hlavně poděkujme sami sobě navzájem, že jsme měli dost síly,
odhodlání a dobré vůle naši myšlenku dokončit. Jsme si vědomi, že naše
práce a také výsledek jsou unikátní, nikde se s takovýmto činem nesetkáte.
Aby lidé z vlastního rozhodnutí darovali peníze, pořádali společné akce a
jejich zisk věnovali na opravu svého kostela. Kostel je důležité místo pro nás
pro všechny, patří k našemu kulturnímu dědictví a je součástí naší DNA.
Výše uvedeným akcím věnovali mnoho hodin práce spoluobčané,
především důchodci, kteří tyto akce organizovali a nezištně darovali svůj čas
pro spokojenost návštěvníků a úspěch akcí.
Ženy připravovaly zdarma občerstvení a různé dobroty, které nabízely
na Jarní burze nebo na Rozsvěcení vánočního stromu, vytvořily i krásné
vánoční ozdoby na Rozsvěcení. Pomáhaly nám z dobré vůle i ženy z okolí,
kterým také moc děkujeme.
V minulé zprávě jsme uváděli, že probíhá jednání na Konzistoři v Hradci
Králové k předání našeho kostela do majetku obce Mistrovice, a to formou
daru. Toto se stalo skutečností smlouvou ze dne 24. 2. 2017, a následně
usnesením obecního zastupitelstva č. 2017-14-14 ze dne 30. 3. 2017, kterým
obecní Zastupitelstvo obce Mistrovice bere na vědomí realizaci převodu
kostela sv. Jana a Pavla v Mistrovicích do majetku obce Mistrovice.
Kostel je už 3. rokem v majetku obce, v roce 2017 obecní úřad zajistil 1.
část vnější omítky, letos bude pokračovat v opravě další části.
Obecní úřad nechal opravit budovu márnice, která svému účelu nikdy
v minulosti nesloužila. V její části je umístěn částečně opravený oltářní obraz
a restaurované sochy Ježíše a P. Marie, které tvořily ještě v 70. letech
dvacátého století původní interiér kostela. Od jara do podzimu je tento prostor
otevřen k nahlédnutí a řada návštěvníků, zvláště cizích, této možnosti
využívá. Postupně tam budou doplňovány další památky.
Jak jste si všimli, všechny prostředky jsme věnovali na potřeby kostela.
Jsme toho názoru, že jsme vykonali, co bylo v našich silách v současné době
potřebné.
Pokud nám to situace dovolí, budeme v naší činnosti pokračovat a zisk
opět věnujeme do potřebných míst.
Františka Svobodová
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Oblastní charita
Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte,
obraťte se s důvěrou na intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové,
kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.
Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, ponižování, žárlivé scény, i
tak bohužel může vypadat partnerský vztah. Láska, přátelství, důvěra, která
dva lidi spojila, se v průběhu dnů, týdnů, roků mění v bolestnou nenávist,
strach o sebe, milované děti. Hezký život, po kterém každý touží a chce mít,
se mění v pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase přijde.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se
problematikou násilí ve vztazích zabývá již od roku 2007.
O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho
věří, že se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner bude opět tím
laskavým a pozorným manželem. I jejich trpělivost, či upřímná obava jejich
blízkého, který si všímá, že není něco v pořádku, má své hranice. Přijdou,
zavolají, napíší. V tu chvíli již nejsou na svůj problém samy.
Společně s pracovnicemi Intervenčního centra nachází v rámci návštěv
v zařízení opět samy sebe. Nachází pomoc a velkou podporu a sílu vybojovat
si své místo na slunci, aby mohly začít znovu a jinak. Ženy získávají zpět
jistotu, že mají ve své blízkosti kolem sebe lidi, kteří je mají rádi a kteří jim
mohou být oporou, třebaže do té chvíle si ani neuvědomovaly, kolik blízkých
je jim ochotno pomoci. Nachází svoji vnitřní sílu, své lidské hodnoty, váží si
samy sebe.
Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich dnes žije spokojeným
životem, v lásce a bezpečí. Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá
právo někomu ubližovat.
Více informací na www.charitahk.cz, 774 591 383.

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Novela insolvenčního zákona
nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník splní
podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 %
pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí,
které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil pohledávky svých
nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela také nabízí zvýhodnění
pro starobní i invalidní důchodce.
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Zvyšuje se příspěvek na péči
Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří
se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání
každodenních činností.
Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19 200 Kč pro
děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové
sociální služby. Při využití takových služeb částka zůstane stejná jako v
předešlém roce, tj. 13 200 Kč.
Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby
mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší na 12 800 Kč za
předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních
služeb.
Ruší se karenční doba
Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo platu i za
první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Doposud
zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. pracovního dne. Zaměstnavatel
tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých prvních 14 dní, kdy bude
zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Od 15. dne nemoci má zaměstnanec
nárok na nemocenskou od ČSSZ.
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.

Společenské události
Narození:
V březnu 2019 se narodil:
V dubnu 2019 se narodila:
V dubnu 2019 se narodil:
V květnu 2019 se narodila:

Adam Doleček, Mistrovice č. 221
Mia Justichová, Mistrovice č. 206
Jonáš Pauk, Mistrovice č. 158
Sára Moravcová, Mistrovice č. 194

Všem novým občánkům i jejich rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Dne 2. června jsme přivítali tři nové občánky Mistrovic:
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Jubilanti:
Své narozeniny oslaví:
V červenci 2019
Vlasta Dobřanská, č.p. 4, 77 let
Jana Liebichová, č.p. 29, 77 let
Františka Svobodová, č.p. 55, 74
let
Anna Hejlová, č.p. 93, 72 let
František Urban, č.p. 19, 78 let
Miroslav Leskovec, č.p. 50, 72 let
Vlasta Vrbová, č.p. 133, 81 let
Drahomíra Filipová, č.p. 61, 85 let
Otto Hickl, č.p. 150, 88 let

V červnu 2019
Jan Špárlinek, č.p. 78, 88 let
Josef Baláš, č.p. 168, 76 let
Jindřich Fišer, č.p. 72, 79 let
V srpnu 2019
Oldřich Richter, č.p. 170, 76 let
Miroslav Novotný č.p. 100, 71 let
Ludmila Bartoníčková, č.p. 159, 71
let
Eva Balášová, č.p. 168, 79 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
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„Letní kino pod boudou“
 I letos pro Vás chystáme letní kino pod boudou na hřišti v Mistrovicích
 Ke zhlédnutí budou české komedie
 Občerstvení zajištěno
 Začátek od 21.30 h (otevřeno bude od 21h)
 Promítat budeme za každého počasí
 VSTUPNÉ ZDARMA
Pátek
Pátek
Pátek

28. 6. 2019
12. 7. 2019
16. 8. 2019

film Lovení
film Ženy v běhu
film Teroristka

Případná změna filmů vyhrazena

Srdečně Vás zvou pořadatelé
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Informační tabule a herní prvky v obci Mistrovice
Zastavení č. 1- autobusová zastávka
Ke stolu v autobusové zastávce jsou připevněny dvě desky s šachovnicemi a
krabička s kameny pro hru.
Zahrát si zde můžete hru dámu nebo šachy, Přinést si můžete i svoje figurky,
nebo si je můžete vyrobit z toho, co najdete kolem – fantazii při hře se meze
nekladou.

Zastavení č. 2 – Sutice
Zde se nachází hra pexeso. Tématem pexesa jsou zvířata – „Poznej matku a
mládě „
13

Dále tu je umístěn herní prvek – dřevěný vláček a na něm se nachází hra:
„Poznej stopy zvířat!“

Zastavení .č 3 – Březiny
Na okraji lesa se nachází akustický prvek
„dřevofon“. Hlavním prvkem jsou ozvučené,
dřevěné kulatiny, které jsou na jedné straně
doplněny dřevěným xylofonem, a na druhé
straně je na sloupku umístěn zubatý povrch,
na který se dá hrát přejetím paličky.
Zastavení č. 4 – kostel
Informační tabule o kostelu a jeho historii, v dolní části se nacházejí
„vysouvací destičky“ s fotkami významných osobností vztahující se ke
kostelu.

Zastavení č. 5 – u židle
Zde se nachází panoramatické výhledy s popisem a herním prvkem. Na
tabuli jsou fotky s popisky a jsou zde označeny světové strany. Součástí
tabule je i kompas, který vybízí k hrám jako je např. určení azimutu.
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Doufáme, že se Vám naše novinka v Mistrovicích bude líbit a že si ji
v nadcházejícím pěkném počasí užijete.
Pavla Pauková a Jirka Valouch

FK Mistrovice
Jarní část sezóny je aktuálně v plném proudu a mně nezbývá než
konstatovat, že oproti podzimní části je výsledkově mnohem méně vydařená.
Důkazem toho budiž jen jediná výhra za 3 body z utkání v Žichlínku. Dvě
utkání jsme vyhráli až v penaltovém rozstřelu (3:2 s Lichkovem a 2:1
v Kerharticích), jedno prohráli na penalty (0:1 s Tatenicemi B) a dvě prohráli
(1:2 v Kunvaldě a 0:2 v Lukové). I přesto se však držíme na třetím místě
tabulky, neboť týmy, které byly v poměrně těsném závěsu za námi, také
ztrácí body na počkání. To úplně neplatí o vedoucí dvojici Česká Třebová B a
Boříkovice, kteří nám odskočili na 8, resp. 7 bodů. I přesto, že bodová ztráta
mezi námi a čelem tabulky narostla, můžeme pomýšlet na posun tabulkou
vzhůru, neboť s oběma týmy z čela tabulky nás teprve čeká vzájemný zápas,
navíc na našem domácím hřišti, a i oni budou hrát spolu navzájem.
Méně nadějně to však vypadá s naším kádrem, který se proti podzimní
části zúžil vinou zranění a přestupu o celkem čtyři hráče. Pokud bychom tedy
chtěli pomýšlet na účast ve vyšší soutěži, bylo by nutné kádr rozšířit. Problém
však není jen v hráčském kádru, ale i v realizačním týmu. Martin Dostál, který
vedl mužstvo v uplynulých třech sezónách, postrádá čas či motivaci, aby se
účastnil tréninků a s mužstvem je v kontaktu pouze při zápasech, což není
zdaleka vyhovující stav. Vedení tréninků se tak znovu ujal Jaromír Stejskal,
za což mu patří poděkování.
Jak zřejmě mnoho z vás tuší, bude následovat inzerát poptávající hráče
(ideálně do 30 let věku), kteří by měli zájem hrát fotbal v Mistrovicích.
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Poptáváme také potenciální trenéry, kteří by měli odvahu a chuť ujmout se
trénování mistrovického A mužstva, přičemž kvalifikace (trenérská licence C)
není podmínkou. Hráči i trenéři se mohou hlásit komukoliv z výkonného
výboru klubu. Protože si jsem vědom relativně malého dosahu tohoto
periodika, můžete tuto nabídku šířit mezi své přátele, příbuzné či známé.
Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na webu
fkmistrovice.unas.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný

Činnost mladých hasičů
9. 3. 2019 jsme odjeli do Mladkova na plnění odznaků
odborností mladých hasičů. Odznak cvičitel splnila Kristýna, preventistu
Anežka a Terka, strojníka Luboš, strojníka juniora Terezka, Martínek a
Daneček, preventistu juniora Šárka, Petra a Eliška. Takže super, máme
splněn jeden ze 4 okruhů na Plamen.
16. 3. 2019 opět nás pozvali na dvoudenní halové závody do Lukavice.
Složili jsme tým mladších: Anežka, Terezka, Petra, Eliška a Martínek. Říkali
si Soptíci a společnými silami vybojovali 4. místo z 9 týmů. Za starší jeli
Kristýna, Terka, Pepa, Luboš a půjčený hasič Honza z Jamného. Jméno
Tekhasi jim nepomohlo ve velké konkurenci, ale neskončili poslední - 8. z 9.
24. 3. 2019 se uskutečnil krásný výlet do plaveckého bazénu v Ústí nad
Orlicí. Jelo nás 13, šli jsme pěšky do Jablonného na vlak, vlakem do Ústí,
hodinu a půl si užívali v bazénu. Občerstvili jsme se v kiosku a zpátky na
nádraží, vlakem a zpět opět pěšky.
5. – 6. 4. 2019 nás 14 vyrazilo na dvoudenní tajný výlet. Začátek výletu
byl stejný, sraz u koupaliště, pěšky do Jablonného. Skoro nikdo netuší, kam
jdeme, až do doby, kdy stojíme před Filipínem a zjistíme, že tady máme
objednanou hodinu a půl bowlingu. Jak jsme dohráli, jdeme zpátky kolem
hasičárny, kde je připravené druhé překvapení. Před hasičárnou SDH
Jablonné stojí velitel výjezdové jednotky Martin Šlesinger a vedoucí mladých
hasičů Daniel Schweidler. Provedli nás hasičárnou, předvedli všechna auta,
ukázali šatnu. Vyzkoušeli jsme výstroj. Hodiny se překulily a jdeme na
nádraží. Ještě pořád nevíme, kde budeme spát. Vlak nás dovezl do
Těchonína. Naše vedoucí měla klíč od jedné chaloupky. Než jsme si rozdělili
postýlky, přijelo další překvapení, pizza. Po dobré večeři další překvápko,
mají tady x-box. Hrajeme hry, střídáme se. Pak vedoucí vyhlásili soutěž
v atletice, jako sprint, hod oštěpem, skok do písku, hod diskem a překážkový
16

běh. Nejlépe se dařilo Anežce, ale zářili i Dominik, Martínek, Dalibor, Terezka
a Petra. V noci se spalo krásně. Hned ráno nás čekala rozcvička. Potom další
souboj, rozdělili nás na 2 družstva červený proti modrým a hrajeme minihry,
které x box vylosuje, jako například stolní tenis, volejbal, fotbal, tenis,
bowling, box. Balíme a jedeme domů, ale těšíme se na další z našich výletů.
20. 4. 2019 vyrážíme na závod požárnické všestrannosti do Rudoltic.
Starší se nedali dohromady, proto jedou jenom mladší. Musí zvládnout
střelbu ze vzduchovky, uzle, topografii, přešplhat vodorovné lano, požární
ochranu, zdravovědu. To vše umí Martínek, Daniel, Terezka, Petra a Eliška.
Čas 56,4 je zařadil na 6. místo z 8 družstev.
27. 4. 2019 protože je hezky, pokračuje liga v šedesátkách pátým
závodem v Chocni. Krásné 6. místo Šárka, 7. Martínek, taky závodí Terezka,
Eliška, Daneček a Kristýna.
28. 4. 2019 se konalo slavnostní žehnání okresního praporu v Ústí. Za
náš sbor jeli s praporem Bartoníček Martin, Hubálek Vladimír, Halbrštát
Ladislav, Dolečkovi Jan, Romana a Martina. Akce se povedla a přivezli jsme
si slavnostní stuhu.
4. 5. 2019 jedeme na Májové štafety do Vysokého Mýta. Protože máme
málo starších dětí: Kristýna, Anežka, Luboš, doplňujeme mladšími šikovnými
dětmi: Dalibor, Daniel, Dominik, Martínek, Eliška, Terezka. Průměr družstva
je 10 let, a proto 9. místo z 11 není vůbec špatné. Odpoledne závodí Kristýna
v běhu na 100 m s překážkami, končí na 6.místě z 16.
5. 5. 2019 další závody v běhu jednotlivců běží Terezka, Eliška, Daniel,
Martínek, Kristýna. Odpoledne pokračuje liga 100 m, kterou běží jen Kristýna,
9. místo.
10.-11. 5. 2019 hurá! Už je tady svaťák, tedy závody O pohár obce
Svatý Jiří. Rodiče nás musí omluvit ze školy, protože sraz je už ve 12 hodin u
tělocvičny. Cesta je dlouhá, ale těšíme se na závody. Jedou Kristýna, Tereza,
Luboš, Pepa, Šárka, Dalibor, Anežka, Terezka, Martínek, Eliška, Daneček,
Dominik. Myslím, že překvapili jak nás, tak sami sebe. V požárním útoku jsou
3 z 25 sborů. V útoku CTIF 6. místo, ve štafetě CTIF 9. místo. Co nám ještě
moc nejde je štafeta dvojic a štafeta 4x60m. Máme co zlepšovat, ale vedoucí
jsou z celkového 10. místa úplně nadšení. Protože hlásili škaredé deštivé
počasí, domluvili jsme si spaní v tělocvičně. Bylo to super, že jsme mohli spát
pohromadě, v suchu a v teple. Ale budeme doufat, že příští rok zase
oprášíme stany. Ještě děkujeme Macháčkovi Martinovi, který s námi jezdí
jako rozhodčí.
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A co nás ještě čeká? 18. 5. 2019 okrsek tentokrát v Jablonném. 19. 5.
Liga Lukavice. 25.-26. 5. Plamen Mladkov. 9. 6. okres dorostu. A další a další
závody, o kterých až příště.
Za mladé hasiče Romana Dolečková

5. oddíl skautů a skautek Mistrovice
Svojsíkův závod 2019
Letos se opět po dvou letech uskutečnil Svojsíkův závod pro skauty a
skautky, ve kterém nemohly chybět ani dvě naše družiny. Závod je
pojmenován po zakladateli českého skautingu Antonínu Benjamínu
Svojsíkovi a prověřuje nejrůznější dovednosti, které se může člověk ve
skautu naučit, od rozdělávání ohně, přes první pomoc, až po znalost přírody.
Naše působení začalo již ve střediskovém kole 13. 4., uspořádaném
pro výběr těch nejlepších družin k reprezentaci našeho velkého střediska na
kole okresním. Konalo se zde v Mistrovicích a naše dívčí i chlapecká družina
v něm zvítězila a zajistila si tak jistý postup do okresu.
Základní, respektive okresní kolo Svojsíkova závodu již tradičně
pořádal Lanškroun v oblasti lanškrounských rybníků a Kypuše dne 11. 5.
2019. Zde jsme se již bohužel neprobojovali na první postupová čtyři místa,
nicméně v silné konkurenci naši svěřenci obstáli se ctí a obsadili 6. (chlapci)
a 10. (děvčata) místo, a to i přes změny ve složení družin, neboť ne všichni
se mohli zúčastnit, a tak jsme využili náhradníků.
Každopádně naše činnost se závodem nekončí a ani naše „skautskost“
se nedá v žádné soutěži změřit, tudíž jako každý rok při příležitosti Dne Země
jsme svým dílem přispěli k čistotě naší přírody a zapojili se do sběru odpadků
kolem příjezdových silnic do vsi. Blíží se i vrchol skautského roku, kterým je
vždy letní tábor, na který letos odjíždíme až do Olšan a jeho přípravy jsou již
v plném proudu.
Vojtěch Doleček

Volejbal Mistrovice
S radostí musím konstatovat, že v Mistrovicích se volejbalu
začíná dařit díky rostoucí základně členů volejbalového oddílu. Byly doby,
kdy jsme se scházeli v 6 lidech . Nyní se scházíme každou středu od 19 hod.
v počtu 12 až14 hráčů a to ještě nejsme všichni, jelikož někteří chodí na
směny, nebo mají jiné povinnosti.
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A stále přicházejí noví členové z okolních vesnic a měst. Myslím, že se
tu vytvořila výborná parta lidí, kteří nesedí jen doma u televize, ale chtějí něco
dělat pro sebe a své zdraví.
Nyní něco o činnosti oddílu. Jako každoročně, tak i loni jsme se
přihlásili do turnaje Kostelecké zimní ligy, kde hraje 8 smíšených týmů (4
muži a 2 ženy) a to převážně formou každý s každým na šesti turnajích.
Družstva jsou velice vyrovnaná a musím říct, že do poslední chvíle nebyl
znám vítěz. V této sezóně se nám dařilo i nedařilo. Na turnajích jsme skončili
3., 5., 5., 1., 4. a v konečném pořadí jsme se umístili na krásném 4. místě.
Jezdili jsme v 8 – 9 lidech, a tak jsme se mohli střídat a užít si vždy celý
herní den .
Dále jsme se zúčastnili turnaje smíšených družstev v Dolní Dobrouči,
kde jsou týmy také velmi vyrovnané. Stále více týmů je poskládáno
z registrovaných hráčů a úroveň neustále roste. Z deseti týmů jsme se
umístili na 3. místě.
Další tradiční turnaj byl v Žamberku, kde hrají tři muži a dvě ženy a
turnaje se zúčastňuje pět družstev. Na tomto turnaji se nám daří a již po třetí
za sebou jsme zvítězili.
Po mnoha letech, kdy v Mistrovicích pořádáme Velikonoční turnaj,
jsme se dohodli, že změníme název tohoto turnaje na počest našeho rodáka
a dlouholetého hráče volejbalu v Mistrovicích pana Jaroslava Matušky na
„Memoriál Jaroslava Matušky.“
Tento již tradiční turnaj pořádáme mnoho let. Letos kvůli
nedisciplinovanosti předem nahlášených týmů se turnaje zúčastnily pouze tři
týmy. Perličkou je, že tentokrát za Mistrovice hrály 2 týmy. Oba týmy byly
tedy na bedně  . Jako již tradičně nás porazila Dolní Dobrouč, zbylo na nás
tedy krásné 2. a 3. místo. Je to pro nás impuls a motivace k dalšímu
zlepšování. Občerstvení jsme si tentokrát zajišťovali sami a zjistili jsme, že to
taky jde a příští rok to zkusíme opět.
Z činnosti volejbalu vyplývají také určité povinnosti vůči spolku.
Snažíme se přispět nějakou částkou do pokladny, abychom mohli rozvíjet
další činnost v něm.
Volejbalisté pomáhají dvakrát do roka s obsluhou a spolupořádáním Besedy
s důchodci. Myslím, že se nám to daří velice dobře, kladné ohlasy přítomných
důchodců nás velmi těší.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům oddílu, kteří se podílejí na
chodu a činnosti volejbalu.
Za volejbalový oddíl Viktor Svoboda
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Základní škola a mateřská škola Mistrovice
U nás ve školce se nezahálí…
Svědčí o tom spoustu plnohodnotně stráveného času při různých
aktivitách, činnostech a akcích.
Na počátku kalendářního roku, jako je již tradicí, byl pro potěšení nás
všech uspořádán atletický víceboj v místní tělocvičně. Děti si mohly změřit
síly v různých disciplínách a pohybových dovednostech. Všichni jsme si
sportovní dopoledne užili a po vzoru Radky Faltusové rádi v atletice od
podzimu do léta pokračujeme.
K pravé zimě patří neodmyslitelně sníh. Letos nám počasí pro sněhové
radovánky opravdu přálo, a tak jsme jedno lednové dopoledne vyrazili do
Sutice na zimní hry na sněhu. Dětem se nejvíce líbila jízda slalomem na
saních a bobech s kamarádem a jízda se sněhovým nákladem. Další
z několika her bylo například hledání překvapení ve sněhu. Nebylo toho málo,
a tak příjemně strávené dopoledne na sněhu uteklo jako voda.
Další důležitou akcí, která patří k zimnímu období, je karneval, vždy
tematicky zaměřen – letos na téma zvířata. Všichni měli kouzelné masky,
ve kterých jsme navštívili kamarády ve škole. Osvědčenou tečku za
karnevalem je tombola, ve které každý los vyhrává, takže děti odcházejí
spokojené domů.
O trochu méně, díky chladnému počasí, jsme si užili dopravní hru u nás
na školní zahradě. Děti byly z domova vybavené jízdním kolem a přilbou a
s chutí zvládaly jízdu slalomem, terénem s překážkami a jízdu podle
semaforu. Podle věku také poznávaly až deset dopravních značek. Velmi
chválíme všechny děti, především prostřední a předškolní věkovou kategorii,
ale také zejména rodiče, kteří k samotné cyklistice děti dovedli. Velkým
překvapením pro děti na závěr dopravní hry byla návštěva pana policisty,
který dětem předal diplomy a různé pozornosti s dopravní tématikou.
Za zmínku také určitě stojí velikonoční tvoření, které se konalo pro
širokou veřejnost v celé budově školy. Každý, kdo přišel, si mohl sám něco
vytvořit. Odměnou pro nás byly pozitivní ohlasy od účastníků, kterých si moc
ceníme a vážíme.
Poslední dubnový den jsme si zahráli oblíbenou šipkovanou s plněním
čarodějnických úkolů a hledáním pokladu. Tomu všemu předcházelo přečtení
dopisu právě od samotné čarodějnice. Děti byly tak učarované, že každému
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na potkání sdělovaly, že viděly čarodějnici. Je krásné, jak funguje dětská
fantazie.
A protože máme jaro, a za dveřmi je již léto, častěji k hrám využíváme
naši zahradu, na kterou nám do vozového parku přibyl nový traktor. Věnoval
nám ho místní podnik Podorlicko a. s. Mistrovice za vánoční vystoupení pro
zaměstnance. Děti jsou nadšené a my velmi děkujeme. Děkujeme také za
opravu starého traktoru, který je nyní téměř jako nový.
Při tomto výčtu aktivit, zdaleka ale ne všech, bych ráda poděkovala
všem maminkám, které nám byly nápomocné a pomohly nám vše hladce
uskutečnit. Velké díky patří všem, kteří s námi aktivně či pasivně spolupracují
a jsou s námi na jedné lodi. Možná jsme i pro to zdárně prošli návštěvou
České školní inspekce, která nás na jaře navštívila po pěti letech.
Pohodové léto plné sluníčka dětem, rodičům i všem ostatním příznivcům MŠ
přeje Martina Balášová
Ani ve škole nespíme…
Sázení stromků
Ve středu 24. 4. 2019 se 3.,4.,5. ročník vypravil do obecního lesa sázet
stromky. Byla to akce ke Dni Země. Pan Valouch a pan Vinkler nám ukázali,
jak se stromky sázejí. Potom jsme se rozdělili do čtyř skupinek. Já jsem byla
se Šárkou, Anežkou, Barčou, Terezkou a paní učitelkou Mirkou
Škorvánkovou. Každá skupinka si vzala balíček 50 stromků a šla sázet. Já,
Anežka i paní učitelka jsme vykopávaly díry, Šárka dávala stromky do země a
Barča s Terezkou zasypávaly díry i udupávaly prostor kolem stromku. Byli
jsme tam tři a půl hodiny. Všichni dohromady jsme zasázeli pět set stromků.
Moc se nám to líbilo.
Další postřehy z naší brigády:
Byla jsem ráda, že nám vyšlo počasí.
Ukázalo se, že mám dobrý tým.
Zhruba v polovině byla svačina.
Kluci, já a moje kamarádka jsme zatloukali kolíky vedle
nasázených stromků. Sázeli jsme buky.
Viděli jsme feromonový lapač. Pan Valouch nám ukázal, jak
funguje.
Byl to dobře strávený čas.
Napsali žáci 4., 5. ročníku
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Velikonoční akce v naší škole „Koulelo se vajíčko….“
"Koulelo se vajíčko…."
17.4. 2019 pořádala mistrovická škola akci: "Koulelo se vajíčko". Byla to
příležitost se opět po roce podívat do školy. Lákalo mě si něco vyrobit a
popovídat si s p. učitelkami a s panem učitelem.
V každé třídě byla dílnička, kde si děti i rodiče mohli vyrobit zápich do
květináče, uplést pomlázku, ozdobit vajíčka a perníčky. S vysvětlováním
způsobu výroby nepomáhali jen paní učitelky, ale i páťáci.
Nic jsem si nakonec nevyrobil, protože jsem skoro celý čas povídal s panem
učitelem. Moc rád jsem totiž chodil do kroužku "Kladívko", který pan učitel
vedl.
Je prima, že škola takové akce pořádá.
Napsal M. Urban, bývalý žák mistrovické školy
Další reakce na uskutečněnou akci:
Dobrý den paní Škorvánková,
píšu Vám, abych se vyjádřil a pochválil velikonoční akci pořádanou na ZŠ
v Mistrovicích.
Máme kreativní dceru, takže ta si odpoledne moc užila. Já si dokonce skoro
ve 40 letech upletl první pomlázku.
Musím teda zmínit, že za velké pomoci a díky trpělivosti žáků a Vašeho
manžela.
Jako jedni z novějších občanů jsme si akci moc užili a za to velké díky.
Budeme rádi za další takové.
S pozdravem Ladislav Majvald
Dětský den
Dětský den se uskutečnil v pátek 31. 5.2019 na hřišti. Už po čtvrté ho
připravoval pátý ročník pro ostatní žáky ZŠ Mistrovice. Soutěžili jsme na pěti
stanovištích: házení tenisákem do plechovek, poznávání po čichu koření i
dalších potravin, posilovací cvičení (např. kliky, dřepy, sklapovačky atd.),
opičí dráha s házením míče do prádelního koše, přenášení vody pomocí
pěnové houby. Všichni soutěžící dostali odměny. Na hřišti jsme strávili celé
dopoledne a do školy jsme přišli až na slavnostní oběd. Měli jsme řízek s
bramborovou kaší. Celé to bylo fajn, protože bylo pěkné počasí a byli jsme
venku.
Dne 31. května jsme byli na Dětském dni, který pro nás připravili naši
páťáci. Ráno, o půl deváté jsme šli na hřiště. Po cestě byl úkol pro každý
ročník – složit heslo. Když jsme došli na hřiště, byli jsme seznámeni
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s pravidly, a poté rozděleni do týmů, ve kterých jsme se pohybovali po
stanovištích. Plnili jsme zábavné disciplíny. Pak následovalo občerstvení a
vyhodnocení nejlepších týmů. Dopoledne jsme si hezky užili i počasí se
vydařilo.
Den dětí jsme slavili tak, že nám připravili páťáci zábavnou akci. Měli
dobrá stanoviště (např. házení na plechovky, poznávání koření atd.). Bylo to
fajn, protože tam hrála i hudba, kterou pouštěl pan Baláš. Taky jsem si stihl
zahrát fotbal. Hodně mě potěšilo, když mě páťáci zvolili za nejlepšího
kapitána týmu.
V pátek pro nás připravili Dětský den žáci 5. ročníku. Je tradicí, že
vymyslí téma a rozdělí nás do skupin. Téma bylo Mickeyho klubík. Měli pět
stanovišť. Bylo to hezké, protože tam měli hudbu a hodně pití. A na závěr
jako hlavní dárek přišel Venda Valouch se svými modely aut i dronem. Bylo to
super!!
Děkujeme Vendovi, že si na nás udělal čas a předvedl nám svoje
modely. Moc nás to bavilo!!!
Napsali žáci 4. ročníku
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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.

Vojensko Historicko Technické Muzeum – Vladek Vácha
Většina navštěvníků Mistrovic si jistě všimla, že před poslední usedlostí
po pravé straně (č. 35) směrem na Jablonné jsou uloženy různé artefakty
vojenské techniky, které se postupně renovují. Požádali jsme proto pana
Váchu, majitele usedlosti, aby nám přiblížil svoji činnost k čemu jeho práce
slouží, a kde jsou výsledky jeho práce k vidění
O nás
Počátky Vojensko Historicko Technického Muzea – Vladek Vácha dále
VHTM sahají do roku 1993. V depozitáři muzea se ukrývá přes 30000
exponátů z oblasti letectví, vojenství, techniky, stavebnictví a dalších od roku
100 n.l. do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří předměty z říše římské
až po současné vybavení vojenských pilotů. Muzeum disponuje největším
archivem leteckých příruček a výrobní dokumentace ve střední Evropě, což
využívají muzea, sběratelé a provozovatelé letecké techniky, zejména ze
západní Evropy a USA. Muzeum provozuje stálé expozice v rámci „Muzea
Vysoký kámen“, kde prezentuje objekty československého opevnění z let
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1936-1938. K vidění je objekt těžkého opevnění K-S 25 Na sedle, který jako
jediný objekt čs. opevnění má dochováno původní vnitřní vybavení.
Dále muzeum prezentuje tři objekty lehkého opevnění vz.37. Dále provozuje
ve Vojenském muzeu Králíky leteckou expozici od první světové války až do
současnosti formou dvou stálých výstav. Jedna výstava se věnuje období od
roku 1945 až po současnost tvořenou exponáty VHTM a druhá výstava se
věnuje letectví za II. světové války.
Personálně se muzeum skládá jen z dobrovolníků a vlastní expozice, výstavy
či další např. účasti na dětských dnech, leteckých dnech, výstavách.
Provozujeme jen s možností dobrovolného vstupného.
Ohlédnutí za činností v roce 2018
V roce 2018 si přes 7500 zájemců techniky a historie mohlo prohlédnout naše
exponáty na výstavách v Chocni, v Žamberku, během akce Cihelna
v Králíkách, na leteckém dni v Žamberku a při prohlídkách Muzea Vysoký
kámen. Mimo toho přes 150 subjektů, ať už muzeí, či sběratelů využilo
možnost konzultací a poradenství v oblastech činnosti muzea.
Nejvýznamnějším bylo, když nás oslovil Smithsonian institut ve Washingtonu,
který je největší muzejní institucí na světě a následně jsme pomáhali
s renovací jednoho z jejich exponátu v rámci „Národního muzea amerických
dějin.“ Pro sběratele proběhlo i několik renovací přileb, leteckých
přístrojových desek, zadní části stíhacího letadla MiG-21MF a dalších….
Z vlastních exponátů byla zahájena náročná renovace větroně VT-425 Šohaj
a Grunau Baby IIb. Dále pokračovala několik let trvající renovace vozidla
Ford M151 Mutt. Mezi nejvýznamnější exponátovou položkou získanou
v tomto roce bylo získání školního větroně Grunau Baby IIb německé
Luftwaffe z roku 1944. Jde o jediný válečný letoun tohoto typu v České
republice a bývalé východní Evropě a jeden ze tří dochovaných od výrobce
Petera na světě (další jsou v Mnichově a Washingtonu). Další unikát bylo
získání „zádového“ vírníku našeho největšího průkopníka vírníkového letectví
pana Ludvíka Kratochvíla. Další dochovaný kus se nachází v depozitáři
Vojenského historického ústavu.
V říjnu 2018 v rámci oslav 100. let od založení republiky jsem přebral ocenění
za činnost muzea z rukou Hejtmana Pardubického kraje Judr. Martina
Netolického.
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O muzeu a naší činnosti jste se v roce 2018 mohli dočíst v mezinárodním
periodiku Aero Hobby, deníku Mladá Fronta, magazínu 5+2 a dalších. Kdy
bylo o nás napsáno cca 100 článků, rozhovorů, reportáží.
Co nás čeká v roce 2019?
V roce 2019 bude pokračovat renovace stíhacího
letadla MiG-21MF pro Vojenské muzeum Králíky,
kde výsledky naší práce jsou k vidění v hale muzea.
Dále bude probíhat renovace větroně VT-425 Šohaj
a Grunau Baby IIb a automobilu Ford M-151 Mutt.
Mezi poslední větší získanou položkou je trup letadla
Let Z-37 Čmelák, který nyní parkuje u č.p.35.
Povedlo se již získat chybějící části, které čeká
převoz a následně renovace letounu do expozičního
stavu.
Více informací o muzeu na webových stránkách http://vhtm.valka.cz případně
lze sledovat život muzea na facebooku: https://www.facebook.com/muzeumVHTM
Perlička na závěr…
V roce 2018 započala spolupráce na projektu „Andělské pohádky ze starého
mlýna“ dětské autorky a malířky Ivy Hoňkové, kdy vzniká série knih, série
večerníčků a celovečerní animovaný film. V tomto projektu působím jako
výrobce rekvizit a výsledek práce lze již vidět u prvního vydaného titulu, který
vyšel knižně v únoru roku 2019.
Kladsko - Kladská pevnost
Kladsko jako město, není samozřejmě jen pevnost. Je to hlavně okresní
město s 28 000 obyvateli, ležící na řece Kladská Nisa. Patřívalo k českému
království a je spjato s
Českou historií. První zmínka o Kladsku je v Kosmově kronice. Dětství zde
prožil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a je zde i pohřben
v nádherném kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Vedle tohoto kostela je zde samozřejmě i velké
množství dalších historických památek, které stojí za shlédnutí.
V 17. století byla zahájena největší přestavba kladského hradu, která přinesla
změny, z nichž většina se dochovala dodnes. V roce 1622 představil
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vratislavský architekt a stavitel opevnění Valentin von Säbisch návrh na
posílení hradu a jeho přeměnu na bastionovou pevnost. V té době vznikla
korunní hradba sestávající z tří bastionů (obranných budov postavených na
předsunutých rozích hradeb) chráněných trojúhelníkovými raveliny. Přední
část těchto obranných prvků je obrácena k severu. Tím směrem se totiž
nacházel otevřený prostor, jehož obrana byla nejtěžší. Od jižní strany, kde se
dnes nachází hlavní vstup, byl hrad přirozeně chráněn strmým kamenitým
svahem. V 80. letech 17. století stavbu vedl slavný pražský stavitel a architekt
Jakopo Carove.
Druhá a poslední fáze přestavby pevnosti se odehrála za vlády Fridricha II.
Velikého. Po první slezské válce v roce 1742 Fridrich II. zabral Kladské
hrabství Rakousku a vydal rozkaz k dalšímu posílení kladské pevnosti, kterou
považoval za jeden z nejdůležitějších bodů v rámci obrany státu. Autorem
projektu přestavby byl generál a stavitel pevností Gerhard Cornelius von
Walrave. V roce 1796 byl postaven nejvyšší bod pevnosti – donjon – masivní
věž, která byla považována za poslední útočiště a centrum protiútoku při
obraně pevnosti. V donjonu byly umístěny třípodlažní, až 20 metrů hluboké
sklady a kasematy se zbrojnicí, lékárnou, laboratoří a s prostorem pro
posádku. Donjon obklopoval řetězec bastionů, kleští, redut a redanů, v
předpolí pak byly šance a palebná stanoviště, dále pak systém suchých
příkopů o hloubce až 10 metrů.
V souladu s pravidly výstavby pevností je každý pevnostní prvek vyšší než
prvek stojící před ním.
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Ve druhé polovině 19. století pevnost přestala fungovat jako obranná. Byla
využívána jako vojenské skladiště, vězení a během 2. světové války tu byl
dokonce závod nucených prací, ve kterém se vyráběly elektronické části do
ponorek U-boot a do raket V1 a V2. Po válce se v areálu pevnosti nacházela
vojenská skladiště a podnik na výrobu vína. Od roku 1960 je pevnost
zapsána na seznam památek.
Pro naši oblast je zajímavé tím, že tudy vedly cesty spojující Čechy
s Kladskem a ty tvořily prostor pro osídlování a vznik mnoha vesnic a měst.
Nechvalně známá pro lidi z Jablonného a okolí je tím, že zde byli
vězněni lidé, které Prušáci zatkli po přepadení pruského trénu v Jablonném
(Popsáno v knize Jana Stejskala – Válečný rok 1866). Z Mistrovic to byl
například Vincenc Baláš z č. 111. Tito lidé se pak dlouhá léta scházeli a
společně vzpomínali na hrůzné zážitky z této pevnosti.
Ladislav Svoboda
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Kvíz: Česká republika a Praha
1. Česká republika se skládá z:
a. Čech, Moravice, Slezan
b. Čech, Moravy a Slezska
c. Čech, Moravy a Slezan
2. Hlavou státu je:
a. Prezident
b. Papež
c. Starosta
3. V ČR žije zhruba:
a. 10 000 000 obyvatel
b. 1 000 000 000 obyvatel
c. 15 000 000 obyvatel
4. Je to stát:
a. Barevný
b. Demokratický
c. Zkažený
5. Praha vznikla:
a. V 8. století
b. V 9. století
c. V 5. století
6. V jakém roce byly v Praze 1. svobodné volby?
a. 1990
b. 1823
c. 1982
7. Je Pražský hrad zapsán do Guinnessovy knihy rekordů?
a. Ne
b. Ano, ale postupně byl vymazán
c. Ano
8. Jakým počátkem století byla Praha kvetoucím městem?
a. V 11.století
b. Ve 3. století
c. Ve 12. století
9. V jakém roce byla Praha zahalena do smutku nad Václavem Havlem?
a. 2001
b. 1100
c. 2011
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10.Kolik žije v Praze obyvatel?
d. Asi 1000 obyvatel
e. Přes 1 000 000 obyvatel
f. Více jak 15 000 000 obyvatel
Sestavili žáci 5. ročníku
Správné odpovědi naleznete na konci zpravodaje.
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Pozvánka na táborák

TJ Sokol Mistrovice společně se skauty z Mistrovic připravují na
sobotu 31. 8. 2019 táborák Loučení s prázdninami.
Uskuteční se na hřišti v Mistrovicích od 17 hodin.
O bohaté občerstvení se postarají oddíly stolního tenisu a šachů. Skauti
zvou malé i větší děti na hry a soutěže o ceny.

Správné odpovědi ke kvízu:
1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7c, 8c, 9c, 10b
Zajímavosti:
Praha je 15. největším městem EU.
Pražský hrad je největší souvislý hradní komplex na světě.

Přejeme Vám krásné a pohodové letní dny plné slunce a přiměřené množství vláhy.
Redakční rada Mistrovických zpráv
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