Mistrovické zprávy
Číslo 3

Podzim 2019
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ročník 28

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dnes zahájím aktuálním tématem – oprava kostela sv. Jana a Pavla
v Mistrovicích. Jedná se o kulturní památku, a především dominantu obce. Na
jejím vzhledu se velmi projevily povětrnostní podmínky a uběhlý čas.
Na přelomu roku 2018/19 jsme žádali o dotaci na opravu jedné stěny
kostela (je třeba žádat po částech, částka na opravu celého kostela by byla
mimo možnosti dotačního programu). Fond zasílal vždy svá rozhodnutí na jaře
daného roku. Tentokráte měl fond značné zpoždění a rozhodnutí o přidělené
dotaci doručil až v polovině června. Toto zpoždění komplikovalo harmonogram
prací firmě, která zakázku na základě soutěže získala – firma Tomáše Kozla.
Pan Tomáš Kozel projevil značnou dávku velkorysosti, uvolnil pracovníky
a s pracemi začal v nejbližším možném termínu.
Jak to tak bývá při opravě starých objektů, velikost škod a skutečný stav
a náročnost se projeví a odhalí až během prací na opravách a restaurování.
Přesně to se stalo i při opravě omítky kostela. Po odstranění nánosů
starých barev se ukázalo, že stávající omítka je natolik nesoudržná a zvětralá,
že není schopna udržet a fixovat nové štuky nebo nátěry. Přizvaní památkáři
došli ke stejnému závěru jako pan Kozel, že je nutno zcela odstranit starou
omítku až na zdivo, nově omítnout.
Termíny běží a před námi technický problém, který zásadním způsobem
změnil časovou náročnost i rozsah díla.
Bohužel jednání o nových podmínkách, o rozsahu a dopřesňování
položek zabralo mnoho a mnoho dnů. Nyní již máme závěr, který snad povede
k cíli.
Věřím, že díky vstřícnosti pana Tomáše akci včas dokončíme.
Závěrem tedy sumář, který vypadá následně:
Náklady na opravu omítky jedné stěny:
443 412,- Kč
Oprava bude hrazena z následujících položek:
Dotace:
155 000,- Kč.
Na sbírce v kostele bylo vybráno:
17 510,- Kč
Výnosy z akcí:
88 294,- Kč
Rozdíl, který tedy musí obec uhradit (k dnešnímu dni), je ve výši:
182 608,- Kč
Mistrovicích dne 30. 8. 2019,

Petr Mařík, starosta
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 19 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu
Přítomno:

9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2019- 6- 1 ověřovatele: Blažková Blanka, Pauková Pavla
2019- 6- 2 program
2019- 6- 3 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19030 uzavřenou s Jiřím
Valouchem a Radkou Valouchovou na prodej stavební parcely č. 27
(1224 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing.
arch. Dagmar Vaníčková
2019- 6- 4 smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV (NN) číslo 19_SOBS-4121518563
2019- 6- 5

2019-

201920192019-

20192019-

umístění nového plynovodního vedení pod komunikací
p.p.č.1156/14 a 1156/37 v kú Mistrovice nad Orlicí na základě
žádosti společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE
6- 6 smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo
9419001386/2019/4000224107 uzavřené se společností GasNet,
s.r.o.
6- 7 technický dozor investora na akci Udržovací práce - Oprava omítky
kostela sv. Jana a Pavla v Mistrovicích pana Lukáše Šejnohu
6- 8 veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie uzavřenou s
městem Letohrad
6- 9 Základní škole a mateřské škole v Mistrovicích použití finančních
prostředků z rezervního fondu ve výši 48 829,- Kč na vybavení
kuchyně.
6- 10 Rozpočtové opatření 6_2019
6- 11 zvýšení nájemného od 1.1.2020 v bytovkách č. p. 205 a 206 z 29,69
Kč/ m2 na
35,-Kč/ m2, v bytech čp. 138/1 z 24,53 Kč/m2 na 32,- Kč/m2,
čp. 138/2 z 26,99 Kč/m2 na 33,50 Kč/m2
+ navýšení stočného z 20,-Kč na 27,-Kč bez DPH

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 6- 12 Rozpočtové opatření 5_2019
Ověřovatelé: Blažková Blanka, Pauková Pavla
Starosta:
Petr Mařík
V Mistrovicích 20.6.2019
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Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 18. 2019 v 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno:

10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2019- 7- 1 ověřovatele: Miroslava Škorvánková, Petr Spáčil
2019- 7- 2 program
2019- 7- 3 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19069 uzavřenou s
Jakubem Valentou a Anežkou Valentovou na prodej stavební parcely
č. 31 (1198 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing.
arch. Dagmar Vaníčková
2019- 7- 4 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19071 uzavřenou s
Kristýnou Pankallovou a Martinem Bednářem na prodej stavební
parcely č. 20 (1111 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad
Suticí“ (Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala
Ing. arch. Dagmar Vaníčková
2019- 7- 5 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19072 uzavřenou s
Veronikou Motlovou a Michalem Ordošem na prodej stavební parcely
č. 26 (1176 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing.
arch. Dagmar Vaníčková
2019- 7- 6 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19073 uzavřenou s
Michaelou Kučerovou a Václavem Valouchem na prodej stavební
parcely č. 9 (2227 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad
Suticí“ (Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala
Ing. arch. Dagmar Vaníčková
2019- 7- 7 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19074 uzavřenou s

2019- 7-

8

2019- 7-

9

2019- 7-
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Tomášem Scholzem na prodej stavební parcely č. 5 (1101 m2) podle
územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“ (Zastavitelné plochy 16-Bi,
17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing. arch. Dagmar Vaníčková
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19070 uzavřenou s
Václavem Nerudou a Tamarou Nerudovou na prodej stavební parcely
č. 10 (1306 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing.
arch. Dagmar Vaníčková
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19078 uzavřenou s
Josefem Vrbou a Janou Vašatovou na prodej stavební parcely č. 30
(1227 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala Ing.
arch. Dagmar Vaníčková
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19079 uzavřenou s
Michalem Dvořáčkem a Martina Dvořáčková na prodej stavební
parcely č. 28 (1188 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad
4

Suticí“ (Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala
Ing. arch. Dagmar Vaníčková

2019- 7-

2019- 7-

2019- 7-

11 že obec Mistrovice nebude kupovat parcelu p.č. 1100 v k.ú Mistrovice
nad Orlicí a umožnění jejího prodeje jinému zájemci, který bude
souhlasit se záměrem obce - budování lokality Nad Suticí.
12 kupní smlouvu 1980 na nákup pozemku parcel. č. 1093/4 o výměře
43 962 m2, a pozemku parc. č. 1093/5 o výměře 9 157 m2 v k.ú.
Mistrovice nad Orlicí od Věry Dvořáčkové a Josefa Vrby
13 příkazní smlouvu 19081 uzavřenou se společností SELLA Ústí s.r.o.
na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Zasíťování
pozemků v Mistrovicích - lokalita Nad Suticí"

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 7- 14 Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o
schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok
2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25.6.2019
V Mistrovicích 1.8.2019
Ověřovatelé: Miroslava Škorvánková, Petr Spáčil
Starosta:
Petr Mařík

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 29. 8. 2019 v 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 11 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
20198- 1
ověřovatele: Viktor Svoboda, Luděk Malý
20198- 2
program
20198- 3
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19093 uzavřenou
s Davidem Borovičkou na prodej stavební parcely č. 24 (1208
m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala
Ing. arch. Dagmar Vaníčková
20198- 4
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19094 uzavřenou
s Ladislavem Borovičkou na prodej stavební parcely č. 29
(1203 m2) podle územní studie č.8 Mistrovice „Nad Suticí“
(Zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33- Bi), kterou vypracovala
Ing. arch. Dagmar Vaníčková
20198- 5
rozčlenění a geometrické zaměření a vyhotovení
geometrického plánu lokality Nad Suticí a chodníků od
společnosti GEODET.ka, s.r.o. za cenu 130000,- Kč
20198- 6
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18069 uzavřené s firmou
Tomáš Kozel na opravu omítky kostela sv. Jana a Pavla v
Mistrovicích za novou cenu díla 366356,41 Kč plus DPH
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2019-

8-

7

rozpočtové opatření 7_2019

2019-

8-

8

zastupitelstvo vydává Změnu č. 3 Územního plánu Mistrovice

V Mistrovicích
20.6.2019
Ověřovatelé:
Starosta:

29.8.2019
Viktor Svoboda, Luděk Malý
Petr Mařík

Zajímavé akce, projekty, kroužky, podpora, rozvoj školství,
spousta dřiny ale také zábavy – to a mnohem víc je Místní
akční plán vzdělávání.
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připraveno
mnoho akcí a zajímavostí. Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné
volnočasové kroužky pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče
a pedagogy plánujeme další semináře, workshopy i ukázkové hodiny.
Všechny mateřské i základní školy na našem území jsou do projektu MAP II
již zapojeny a snažíme se je podporovat a rozvíjet. Všechny informace, fotky i
plánované akce můžete sledovat na našem webu:
https://www.maporlicko.cz/ a facebooku:
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.

Výzva zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
vedle zásadních záležitostí jako
zasíťování parcel nebo zvětšení kapacity
školky řešíme i běžné provozní věci
týkající se mj. vzhledu obce a efektivního
využívání obecních prostředků. Přitom
jsme si všimli, že obec platí zbytečně
vysoké poplatky za svoz odpadu a že ke snížení by mohlo dojít poměrně
jednoduše. Stačilo by, aby každý z nás třídil odpad a tříděný odpad umisťoval
do kontejnerů k tomu určených, tedy plast do kontejneru na plast, směsný
odpad do kontejneru na směsný odpad atd.
Častým prohřeškem je zejména vhazování netříděného odpadu do
jakéhokoli kontejneru, přičemž základním hlediskem pro výběr zřejmě je volná
kapacita. Přitom kontejnery na tříděný odpad jsou pouze doplňkové, měli
bychom využívat hlavně pravidelných svozů tříděného odpadu (rozpis je na
webu obce a každá domácnost jej začátkem roku dostává v Mistrovických
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zprávách). Za směsný odpad obec platí nezanedbatelné poplatky, kdežto
tříděný odpad je odvážen zdarma. Větší ukázněnost při třídění odpadu tedy
pro obec – a ve výsledku i pro každého občana – znamená finanční úsporu.
Především však považujeme šetrné chování k přírodě za jednu ze
základních povinností každého člověka. Mnoho a mnoho drobných rozhodnutí
a skutků každého z nás spoluvytváří podobu naší obce, naší země, naší
planety. Nebuďme lhostejní.
Ještě lepší než třídit odpad je NEVYRÁBĚT ODPAD. Proto prosíme, snižujme
množství námi vyprodukovaného odpadu. A ten odpad, který vyrobíme,
TŘIĎME!
Vaši zastupitelé

Společenské události
Narození:
V červnu 2019 se narodila:
V červenci 2019 se narodila:
V září 2019 se narodila:

Ella Tobišková, Mistrovice č. 96
Elli Součková, Mistrovice č. 206
Veronika Mužíková, Mistrovice č. 146
Viola Brklová, Mistrovice č. 109
Barbora Malá, Mistrovice č. 211

Všem novým občánkům i jejich rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V říjnu 2019
Věra Matušková, č.p. 145, 91 let
Ludmila Faitová, č.p. 103, 70 let

V září 2019
Marie Balášová, č.p. 128, 74 let
Jiří Pauk, č.p. 130, 74 let
Jarmila Hrdinová, č.p. 71, 81 let
Antonín Suchomel, č.p.173, 71 let
Ladislav Svoboda, č.p. 55, 76 let
Marie Beranová, č.p. 179, 84 let

V listopadu 2019
Jan Baláš, č.p. 59, 79 let
Hana Mužíková, č.p. 146, 81 let
Jana Balášová, č.p. 125, 79 let
Eva Balášová, č.p. 168, 79 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
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Do svazku manželského se rozhodli vstoupit
Alžběta Kechnerová a Ondřej Škorvánek, 30. 8. 2019
Mária Anna Jančovičová a David Novotný, 14. 9. 2019
Le Qui Khanh Linh a Petr Nastoupil, 21. 9. 2019
Všem novomanželům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a vzájemného
pochopení a tolerance na společné cestě životem.
V minulém období zemřeli naši spoluobčané manželé
Filipovi a pan Jiří Nastoupil
Paní Drahuše se narodila na Orlici v rodině Richtrových.
Vyučila se tkadlenou. Pracovala v Hedvě, Dřevotexu, vařila i
ve zdejší školní kuchyni. Byla horlivou čtenářkou.
Pan Karel se narodil v dnes již neexistující chalupě č. 22 na Radčanech.
Vyučil se ševcem u Geržů v Jablonném. V těžké době postavili s rodinou první
vilku na Radčanech č. 61. Po celý život pracoval ve Vodárnách, naposledy jako
vedoucí služebny v Letohradě.
Jiří Nastoupil, rodák z Mistrovic-Brodku č. 69, zemřel v požehnaném
věku 91 let jako nejstarší občan. Truhlářem – stolařem se vyučil u Petrů
v Jablonném. Jako tovaryš pracoval v Šumperku a Lichkově. Po celý život
pak pracoval v jablonském Dřevotvaru. Opravami a drobnými službami
pomáhal sousedům. Po válce si koupil jako první ve vsi motorku ČZ – 125,
hrál divadlo i tančil Českou Besedu. Dlouhodobě činný u hasičů.
Josef Baláš

Mistrovický kostel
Při pouťové mši sv. bylo vybráno 17 510 Kč na opravu opláštění. Moc
děkujeme dárcům za štědrost.
Začala oprava omítky na jižní straně kostela včetně vchodu na kruchtu a
části sakristie nákladem asi 335 000 Kč. Je potvrzená dotace ve výši 155 000
Kč, zbytek musí uhradit obecní úřad.
Chceme se aktivně podílet na financování opravy, proto věnujeme sbírku
při posvícenské mši sv. 29. září opět na tento účel.
Za FR Božena Novotná
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Cvičení děti a rodiče
Milí rodiče, od 26. října se začneme s dětmi setkávat v tělocvičně, každý pátek
od 15:30h do 17h. Jsou zváni všichni, kteří se chtějí vyřádit v době, kdy není
moc co dělat venku. Pokud máte dítko 0-6 let rádi Vás uvidíme.
S pozdravem Jana Novotná

Pozvání na tradiční besedu s důchodci
v pátek 18 . 10. 2019 od 15h v tělocvičně
program:
 Úvodní slovo pana starosty
 Vystoupení dětí z MŠ Mistrovice

 Vystoupení České Besedy - pásmo Podoorlických tanců
 Tombola
 K poslechu a k tanci zahraje pan Roman Šich ( lidové písničky )
 Občerstvení
 V případě zájmu o odvoz, prosím kontaktujte pana Valoucha na tel.
773 225 662
za kulturní komisi Pavla Pauková

Letní kino Mistrovice
Již druhým rokem se pro Vás snažíme připravovat letní kino.
Letos jsme promítali tři české filmové novinky. Letošní letní večery byly sice
poměrně chladné, ale i tak dohromady přišlo 325 diváků, což předčilo naše
veškerá očekávání. Děkujeme !! 
Samozřejmě se snažíme, kino stále vylepšovat - letos jsme vyrobili
v zadní části hřiště stojan, který nám umožní lépe připevňovat promítací plátno,
a díky tomu máte lepší podívanou. 
Velké díky patří všem, co se na přípravě kina podílejí – bez nich by to
opravdu nešlo uskutečnit. 
Tak zase za rok “na viděnou“ ! 
za letní kino, Pavla Pauková a Jirka Valouch
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TJ Sokol Mistrovice, z.s. šachový oddíl
Vás srdečně zve na další již
22. r o č n í k t u r n a j e

Járy Masopusta

Turnaj se koná pod záštitou radní Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové
Další sponzoři Pardubický kraj, Obec Mistrovice
Datum:
Místo konání:
Hrací systém:
Rozhodčí turnaje:
Ředitel turnaje:
Telefon:
E-mail:
Startovné:

sobota 16. listopadu 2019
tělocvična u Hostince U Novotnů
švýcarský na 9 kol, 2x20 minut
Martin Šmajzr
Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice
mobil +420606101706
khalbrstat@seznam.cz
150,-Kč, studenti a důchodci 120,-Kč, ze startovného
jde 50,-Kč na oběd

Ceny: televizor, mobil, rychlovarná konvice a další ceny.
nejlepší hráč do 1550 národního ELA: 300,- Kč
nejlepší hráč do 1750 národního ELA: 300,- Kč
nejlepší hráč do 1950 národního ELA: 300,- Kč
nejlepší senior (nar. 1959 a starší): 200,-Kč
nejlepší junior (nar. 1999 a mladší): 200,- Kč
nejlepší žena: 100,- Kč
nejlepší juniorka (nar. 1999 a mladší): 100,- Kč

Časový rozvrh:

8:00 – 8:50 prezentace
9:00 zahájení turnaje
9:05 – 16:30 1. – 9. kolo
16:30 vyhlášení výsledků
Hrací materiál: na každého lichého hráče je nutné přivést kompletní
šachovou soupravu a funkční hodiny, jinak pořadatelé
nemohou zaručit přijetí do turnaje.
Občerstvení: během celého turnaje Hostinec U Novotnů
Přihlášky: písemné, telefonicky, e-mailem na ředitele turnaje do 14. 11.
2019.
Uveďte vždy jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO nebo VT.
Možnost zajištění omezeného počtu noclehů.
Turnaj bude započten na rapid LOK.
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Český svaz chovatelů Mistrovice
Přes léto se výbor chovatelů nescházel a v září byla výborová schůze,
na které jsme domluvili termíny podzimních akcí: Křapáčové hody budou
v sobotu 12. 10. od 16 hod. Výstava drobného zvířectva bude 26.10. - 27.10.
Ve dnech 31.8. – 1.9. se konala tradiční výstava drobného zvířectva ve
Slatině u Vysokého Mýta, která byla velice zdařilá. Králíky zde vystavovali
z naší organizace: Motl Rudolf – kolekci králíků Vss a ČS čb., Baláš Daniel
kolekci králíků Zakrslých Marburských a Balášová Eva – kolekci králíků
Velkých světlých stříbřitých .
V září ve dnech 13.9. – 14.9. se bude konat výstava drobného zvířectva
v Lanškrouně na zámku, kde proběhne okresní soutěž a za náš spolek zde
budou vystavovat Motl Rudolf, Krejčí Ivan a Baláš Daniel.
Další víkend ve dnech 21.9. – 22.9. bude další pěkná výstava - Krajská
výstava v Litomyšli. Soutěžit budou 4 okresy – Pardubice, Ústí nad Orlicí,
Chrudim a Svitavy, za naši ZO bude vystavovat králíky Baláš Daniel.

Těšíme se, že navštívíte naše podzimní akce a to:
ZO ČSCH MISTROVICE
POŘÁDÁ

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

VE DNECH 26.10. - 27.10. 2019
BOHATÁ TOMBOLA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
PŘIJĎTE POBEJT DO BOBKÁRNY!!
Otevřeno v sobotu 8,00 – 17,00 hod. a v neděli 9,00 – 16,00 hod.
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KŘAPÁČOVÉ

HODY

v sobotu 12.10. 2019 od 16,00 hod v chovatelně !!!

FK Mistrovice
Soutěžní ročník 2019/2020 již je v plném proudu a my se ho
účastníme již v nejvyšší okresní soutěži OP. II, do které jsme postoupili ze
třetího místa OP. III. Toto však nebyla jediná letní změna. Na postu trenéra
nahradil po třech a půl letech Martina Dostála Petr Minarčík a menší změny
proběhly i v kádru samotném. Vábení Letohradu neodolal kapitán týmu Michal
Peřina, nicméně se nám podařilo z Letohradu získat plnohodnotnou náhradu
Jana Bartoně. Nově jsme pak zaregistrovali Petra Vacka a Vasyla Prodana.
V jistý příslib můžeme doufat i u dvojice hráčů, kteří obnovují svoje kariéry,
jedná se o Ludvíka Novotného a Petra Vencla, u kterých se sice neočekává
plná zápasová vytíženost, ale i občasná výpomoc přijde vhod.
První zápas proti Rybníku byl poznamenán velkým množstvím absencí,
a proto byla sestava značně improvizovaná. S poměrně neškodným soupeřem
jsme však nedokázali využít svoje šance a prohráli jsme poměrem 1:2.
V dalším střetnutí jsme přivítali druhý tým uplynulé sezóny z Jehnědí, který
svoji kvalitu potvrdil, a i přes naše výrazné zlepšení proti prvnímu duelu nás
porazil 0:2, přičemž za tento výsledek můžeme děkovat našemu brankáři Petru
Václavkovi, který nás uchránil od většího přídělu.
Další zápasy se odehrají až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje a
všechny fanoušky mistrovického fotbalu tímto zveme na naše domácí i
venkovní zápasy.
ne
so
so
ne
so
so

1. 9.
7. 9.
14. 9.
22. 9.
28. 9.
5. 10. 1

17:00 Sopotnice
16:00 Mistrovice
16:00 Mistrovice
16:00 Řetová
15:30 Mistrovice
5:30 Česká Třebová B
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-

Mistrovice
Brandýs n. O.
Sruby
Mistrovice
Rudoltice
Mistrovice

so
ne
so
so

12. 10.
20. 10.
26. 10.
2. 11.

15:00 Mistrovice
15:00 Klášterec n. O.
14:00 Mistrovice
14:00 Verměřovice

-

Dolní Čermná
Mistrovice
Dolní Dobrouč
Mistrovice

Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na webu
fkmistrovice.unas.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný
Pozvánka na žolíky
Vážení přátelé mírného hazardu
Zveme Vás srdečně na další Žolíkový turnaj, který
odehrajeme dne 9.listopadu od 12.30 hodin,
tentokrát v tělocvičně. Nestyďte se přijít mezi nás.
Přihlášky do 3.11. na e-mail
gblanka.blaz@gmail.com

Činnost mladých hasičů
18.5.2019 se konal okrsek tentokrát v Jablonném nad
Orlicí. Náš sbor již čtvrtým rokem obsazuje, jako jediný
v okrsku, družstva do všech kategorií. Přípravka v obsazení: Hubálková Eliška,
Richtrová Anička, Štěpánek Radim, Pauková Barunka, Motl Kuba, Holancovi
Liduška a Barunka přivezli pohár za 3.místo. Mladší děti Štěpánek Martin,
Hricinová Petra, Fadrný Daniel a Dominik, Pauková Terka, Štěpánková Eliška
vyhrávají svoji kategorii. Starší děti jsou o 64 setin na druhém místě. Běželi ve
složení Hricina Luboš, Pauková Anežka, Čadová Tereza, Balášová Šárka,
Dolečková Kristýna, Mikula Dalibor, Baláš Josef. Dorostenky neměly žádnou
konkurenci, proto Hrdinová Lucie, Dolečková Martina, Dolečková Kateřina,
Dolečková Michaela, Stejskalová Michaela, Haufová Zuzana, Balášová Eliška
dováží pohár za 1.místo i poháry za stovky 1. Zuzana, 2. Míša, 3. Eliška. Ženy
II. Bartoníčková Dana, Štěpánková Markéta, Dolečková Romana, Holancová
Ludmila, Halbrštátová Martina, Valentová Michaela, Vinklerová Marta, měly
nehodu s béčky, ale i přesto se dostaly na 3.místo. Muži I. taky 3.místo,
sestava Bartoníček David, Bartoníček Radim, Hubálek Vladislav, Doleček
Miloslav, Valenta Tomáš, Doleček Jan, Kapalčík Šimon. V běhu 100 metrů
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s překážkami 2. místo Radim, 3. místo David. Muži II. Svoboda Jiří, Bartoníček
Martin, Hubálek Vladimír, Holanec Václav, Halbrštát Ladislav, Doleček Jan,
Macháček Martin zabíhají neplatný pokus, tudíž 4. místo.
19.5.2019 soutěžíme o pohár SDH Lukavice. Mladší žáci Martin, Petra, Eliška,
Daniel, Dominik, Terka, Šárka pěkné 9.místo z 17 družstev. Starší děti Luboš,
Anežka, Tereza, Kristýna, Šárka, Pepa a půjčená Monika z SDH Těchonín,
mají nástřik 10 l za 25,24, což je 7. místo z 21 družstev.
24.-25.5.2019 bylo okresní kolo hry plamen v Mladkově. Špatně rozběhnutý
podzimní kolo 42. místo, krásně vytáhnuli na celkové 29. místo ze 46 družstev.
Nejlépe se jim vydařil útok CTIF, kde byli 9. Potom štafeta CTIF 18.místo.
Výsledek vzhledem k průměru našeho družstva 11,5, je velmi dobrý, protože
starší jsou 11-15 let. Běželi starší Kristýna, Tereza, Pepa, Anežka, Luboš,
doplněni mladšími Daliborem, Šárkou, Terkou, Martínkem a Dankem. Děkuji
taky těm, kteří s námi jeli jako náhradníci a byli půjčeni do jiných sborů. Dominik
pomohl SDH Kunčice, Eliška s Petruškou běželi za SDH Orlice. V přeboru
jednotlivců Šárka krásných 17,10 7.místo z 55 mladších holek, celkově 8. z 68.
Terka 28.místo, Eliška 34.místo. Martínek 19,69 15. místo z 47, celkově taky
8. místo z 78, Daniel 19. místo, Dominik 46. místo v lize. Za starší holky běhá
pouze Kristýna, čas 14,97 je až 23.místo z 72, celkově 14. místo ze 104
starších holek. Děkuji: Martinovi Macháčkovi, který jel s námi jako řidič i jako
rozhodčí. Martinu Štěpánkovi, Mirkovi Balášovi a mému manželovi, kteří nám
pomohli postavit stany. A taky Markétě Štěpánkové, která přijela v sobotu
hlídat děti, abychom mohli odjet na závody v kategorii ženy.
25.5.2019 Z Mladkova jsme spěchali na první závod Velké ceny Ústeckoorlicka
do Záchlumí. Cesta byla náročná, museli jsme se přestrojit po cestě v autě a
spěchat, abychom stihli přijet včas. Přihlásit nás jela ráno Míša a dávala nám
zprávy, jak rychle běhají. Když jsme přijeli se zbytkem týmu, už stěhovali terče,
aby začaly běhat ženy. Běžely jsme jako poslední v sestavě Martina, Katka,
Romana, Lucka, Míša, Zuzka a půjčená Simona z SDH Jablonné. I když pravý
proud prostříkal z 20,66 na 22,13 zasloužily jsme si bramborovou medaili z 6
týmů.
26.5.2019 závodíme O pohár SDH Kunčice. Mladší děti Martin, Petra, Eliška,
Daniel, Dominik, Terka, Šárka, krásný čas 18,96 bohužel pouze na jednom
proudu, druhý proudař stříkal až do 25,94, takže místo 3.místa padáme až na
13. místo. Starší mají velké problémy nabrat vodu a potom se proudař opičí po
mladších dětech a místo 39,45 stříká do 47,95. Smolný den měli Luboš,
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Anežka, Tereza, Šárka, Kristýna, Dalibor, Pepa. Náročný víkend jsme přežili
ve zdraví, proto chci hodně moc poděkovat rodičům, že děti pouštěli na závody,
že si neplánovali žádný rodinný výlet, protože v květnu neměly děti ani jeden
den o víkendu volný, děkuji jim za trpělivost, za vzornou připravenost dětí a za
dobrou spolupráci.
1.6.2019 další náročný den, protože se sešly 2 závody na jeden den. Nejprve
jedeme s dětmi do Přívratu. Mladší Martin, Dalibor, Daniel, Dominik, Terka,
Eliška, dávají čas na jistotu, který je 12. místo z 16. Starší první pěkný čas
18,74 a 9. místo z 16. Odběhli Anežka, Tereza, Šárka, Kristýna, Dalibor, Pepa
a půjčený Zdenda z SDH Klášterec. Spěcháme domů hned po odběhnutí
druhých pokusů, které nás nechali odběhnout dřív. Díky dobré přípravě nás
v garáži čeká naložená nová mašina, která s námi jede na další závod VCÚ.
Připojíme za osobní auto a spěcháme do Horního Třešňovce, kde už čekají
Míša, Eliška, Lucka a Zuzka, které nás jeli ráno přihlásit. Přijíždíme Romana,
Martina, Katka, a ještě běhají muži, protože zlobí časomíra. Na nástřik nic moc
30,55 8.místo. Na sklopky super 20,26 druhý proud 19,80 se blížíme pod 20
7.místo. Po součtu pořadí jsme 8 z 10 družstev žen.
2.6.2019 se těšíme na Bystřecký pohár, další závod VCÚ. Sestavě Martina,
Katka, Romana, Lucka, Míša, Zuzka, Eliška se nepodařilo nabrat vodu na
poprvé, proto čas 38,90 je 10. místo z 11.
8.6.2019 vyrážíme do Mladkova na okresní kolo mužů a žen. Soutěží Martina,
Katka, Romana, Lucka, Míša, Zuzka, Eliška. Pěkný požární útok na nástřik
29,05, 4x100 m druhé místo, 100 m taky druhé místo, nejlepší čas 18,96 Zuzka
Haufová, která je z SDH Lukavice, ale celou sezónu běhá za nás. Celkově
super 2. místo a vyhráváme poukaz.
9.6.2019 znovu jedeme do Mladkova, tentokrát naše dorostenky Katka, Míša,
Eliška, Lucka, Kristýna, Tereza a půjčená Simona z SDH Jablonné a Míša
z SDH Bystřec. V jednotlivcích 100 m 5. místo Míša čas 20,28. Kristýna ošklivý
pád z kladiny, proto nemůže běžet požární útok, a tak musíme improvizovat.
Na savice místo ní jde Katka, za Katku na stroj Tereza, která ho běhá jen za
děti, za ženy to bylo úplně poprvé, ani na tréninku si to nevyzkoušela. Velmi
chválím, holky to zvládly na jedničku, čas na nástřik 36,48 třetí místo z 6.
Celkově končí na krásné bramborové medaili. Je zde i ukončení ligy dorostu
v běhu na 100 metrů. Kristýna po pádu z kladiny 13. místo ze 17, celkově 41
bodů a 5. místo z 19 mladších dorostenek. Starší dorostenky Míša 19. místo
z 27, Eliška 12. místo z 27.
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22.6.2019 po konečné chvilce volna, vyjíždíme do Černovíru na soutěž o
černého výra.
Zase nástřikové terče, které sestřelíme, Martina, Kateřina, Romana, Lucka,
Míša, Eliška a půjčená Bára z SDH Dobrouč, s prostřikem z 25,84 na 32,71. I
tak tento čas stačil na nádherné 3. místo ze 7 družstev. Bohužel nedávají
medaile, ale místo poháru krásného velkého výra. Mají zde televizi oik.tv,
děláme rozhovor, kde děkujeme obci za nákup nové mašiny, se kterou jsou
viditelné výsledky, ale bohužel si to pro vysílání vystřihli.
23.6.2019 děti se už těší na závody, tentokrát do Bystřece. Jejich nadšení se
projeví na jejich výsledku. Mladší Martin, Petra, Daniel, Dominik, Dalibor,
Eliška, dávají svůj osobáček 19,90 a 10. místo z 18 družstev. Starší Luboš,
Anežka, Tereza, Šárka, Kristýna, Dalibor, Pepa zlepšují svůj čas na 17,31
druhý proud 16,87 krásné 7. místo z 20 družstev.
30.6.2019 Nepomucký pohár, kde je kromě ligy VCÚ i liga VČHL, což je ještě
lepší liga, kterou zatím nejezdíme. Chybí nám naše holky, proto jedou Martina,
Kateřina, Romana, Míša a půjčená Bára z SDH Dobrouč, Pavlína z SDH
Jamné, Majda z SDH Kunčice. Dobrá motivace, 2 pokusy, oba se motají kolem
20, jeden lepší proud 19,60, ale započítává se 20,46 10. místo z 11 družstev.
6.7.2019 jsou závody O zelený pohár v Dolním Třešňovci, ale Míša s Eliškou
jsou na táboře, tak se nedáme dohromady.
7.7.2019 je liga mladých hasičů v Dolním Třešňovci, potýkáme se se stejným
problémem děti Daniel, Dominik, Dalibor, Pepa, Šárka jsou na táboře. Martin
a Eliška na dovolené. Proto ruším naši přihlášku, bohužel nemáme s kým jet.
20.7.2019 rozhodujeme se mezi 2 závody. Jsou netradiční, v Žamberku, nebo
noční závody v Králíkách. Vyhráli noční závody v Králíkách. Bylo to zase něco
jiného, nástřiková čára osvícená diodami, na každém terči vlastní časomíra.
Noční sestava Martina, Kateřina, Romana, Lucka, Míša, Zuzka, Kristýna.
Máme super stejné sestřiky 23,59 a 23,60 a získáváme neuvěřitelné 2. místo
z 10 družstev žen, naše první velké medaile, obrovský pohár, super zkušenost,
kam víme, že chceme jet i za rok.
18.8.2019 po prázdninové přestávce pokračuje liga mladých hasičů
v Třebovicích. Mladší děti Martin, Daniel, Dominik, Terka, Eliška, poprvé jedou
na závody Štěpánek Radim a Pauková Barunka. První sestřik 18,40 by
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znamenal 5. místo, bohužel prostřik na 20,79 je sešoupnul na předposlední 11.
místo. Starším chybí Pepa, Šárka a Anežka, proto sestavu Luboš, Tereza a
Kristýna, doplňuju z mladších dětí Dalibor, Petra, Martin a půjčený Matěj
z SDH Lukavice, na nástřik 23,66 by bylo 6. místo, ale 26,94 je pořád dobré 8.
místo z 15.
25.8.2019 jsme závodili v Dolní Dobrouči. Mladším chybí Terka, proto běží
poprvé proud Dominik, jinak Martin, Eliška, Daniel, Radimek, Barunka. První
pokus se povedl, čas 21, ale přešlap na nástřikové čáře, proto NP. Druhý pokus
byl pomalejší, takže předposlední místo. Starší Luboš, Martin, Tereza, Petra,
Kristýna, Pepa a půjčená Gabča z SDH Lukavice pěkný čas 17,15 až 10. místo
ze 14.
31.8.2019 ženy pokračují ligu v Brandýse nad Orlicí. Pro nefunkční časomíru
jsou závody anulovány, ale můžeme soutěžit do pavouka. Díky časomíře čas
13,29 znamená krásné 4. místo z 10 družstev. Škoda, že nedostaneme body,
zrovna, když se nám to tak pěkně povedlo. V pavoukovi jdeme první rozstřel
proti Dobrouči, oni vypadnou a jdeme do druhého rozstřelu proti LetohraduČervená, bohužel nemáme zapojeno B na rozdělovači, tak nás poráží. Ale
ještě nás čeká jeden rozstřel o 3. a 4. místo proti Rybné. Máme krásně
rozběhnuto, voda nám jde rychleji, první proud sestřelen, než jim jde voda, ale
druhá proudařka je daleko a nemůže strefit, jsme rádi i za bramborové místo.
7.9.2019 zase se hloupě sešly 2 závody. Ráno jede část do Lanškrouna, kde
se fotí ženy na diplom. Děti jedou do Letohradu, kde máme zamluvené pořadí.
Naštěstí s námi jede Martin Macháček, který se postará o starší děti. Mladší
děti běží hned jako druzí v sestavě Martin, Šárka, Daniel, Dominik, Terka,
Eliška. Bohužel deštivé počasí je rozhodí, že vylítne béčko z mašiny a po
znovu zapojení, omýváme dlouho terče, jeden 41,57, druhý 68,64 vlastně za
celou sezónu jsme takový strašný čas neměli, jen zázrakem nejsme poslední
a za 15 místo bereme jeden bod. To nám moc nepomohlo, proto jsme celkově
na 12. místě z 28. Děti odjíždí s rodiči a my spěcháme domů pro druhou
mašinu a přejíždíme do Lanškrouna. Starším žákům pomůže trenér
z Lukavice. Sestavě Luboš, Martin, Tereza, Petra, Kristýna, Pepa a půjčená
Stela z Lukavice nepřeje štěstí a nesepne časomíra, podle stopek by čas 21
bylo 8. místo, ale bohužel v opravném pokusu byl rozhozený proudař a
opakovalo se omývání terčů jako u mladších dětí na čas 37,23. Takže
předposlední místo. Bohužel to mělo obrovský vliv na celkové hodnocení a
spadli jsme ze 7. místa na 10. místo. Ovšem omývání terčů pokračovalo i u
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žen v Lanškrouně a suprově rozběhnutý útok, výstřik z proudnice mezi 18-19,
sestřiky až 20,39 a 21,58, bohužel předposlední 5. místo, před námi čas 21,56,
3. místo 21,44. To naštve že nám to uteklo o 15 setin. Běžely Martina, Kateřina,
Romana, Lucka, Míša, Zuzka, Eliška.
8.9.2019 předposlední závody ligy VCÚ v Lanšperku, opět deštivé počasí.
Stejná sestava jako včera. Problémy na rozdělovači a následně na terčích čas
27,95 7. místo 1 bod do tabulky.
A co nás ještě čeká? 14.9.liga 60a100m Mladkov, VCÚ Nekoř, 21.9. ZPV
Černovír, 5. 10. ZPV Klášterec n/O, 19.10.liga Lanškroun. 30. 11.
spolupořádáme s obcí rozsvícení vánočního stromu, na které vás tímto zveme.
Opět na vás budou čekat teplé nápoje, svařák, teplá medovina, griotka, hruška,
a zase pro vás napečeme perníčky, čertíky, vánočky, křapáčky, nebo jablečné
taštičky, přijďte do hasičárny.
Za mladé hasiče Romana Dolečková
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5. oddíl skautů a skautek Mistrovice
Skautské prázdniny
S novým školním rokem přišel i nový skautský rok, ale než
se pustíme do další činnosti, nebude na škodu se ohlédnout za
tím, co všechno jsme zažili o prázdninách.
První dva prázdninové týdny celý náš oddíl strávil na táboře na
Olšanských horách, kde jsme letos tábořili poprvé. Příjemnou změnou oproti
předešlým létům bylo zázemí v podobě chaty zábřežských skautů v těsné
blízkosti tábořiště. Tu jsme však použili pouze pro přívod pitné vody a zapojení
nejnutnějších elektrozařízení. Nejdůležitější součástí tak zůstává, že bydlíme
ve stanech, které si s dětmi všechny postavíme sami. Na táboře na děti čekal
kromě práce spojené s budováním a chodem tábora i rozmanitý program,
kterému letos vévodila celotáborová hra „Za pramenem Amazonky“. V rámci
výletů jsme se podívali např. do Šumperka nebo do Bludova.
Také se nám podařilo před táborem i během něj vyrobit novou sadu
podlážek, nahrazující staré již prohnilé kusy, čímž bychom chtěli poděkovat
Podorlicku a. s. Mistrovice - službě pila za poskytnutí prken.
Poslední srpnová sobota byla věnována Loučení s prázdninami, kde
jsme pro menší i větší děti připravili několik stanovišť s pohádkovými Šmouly,
kteří pro ně měli nejrůznější úkoly, jako přetahování lanem, výroba papírových
květin nebo zatloukání hřebíků.
Nyní během školního roku se mohou naši členové těšit na skautské
schůzky každý týden a další výlety a výpravy.
Vojtěch Doleček

Tenisové výsledky 2019
Mistrovická antuka po dvacáté sedmé! Ano je to tak. Letos se
odehrál již dvacátý sedmý ročník turnaje „Mistrovická antuka“.
Do tenisových klání se letos zapojilo dvanáct tenistů amatérů. Průběh byl velmi
zajímavý se spoustou překvapivých výsledků a o vítězi rozhodl až ten úplně
poslední zápas. Se stejným počtem dosažených vítězství se z prvního místa
nakonec radoval Petr Nastoupil, který v souboji o pomyslný trůn porazil ve
vzájemném zápase druhého Romana Leichta (Studené – loňský vítěz). Třetí
příčku vybojoval Petr Doleček, který potvrzuje předešlé dobré výsledky
z minulých ročníků a čtvrté místo obsadil Robin Krejčí.
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Všechny výsledky se stejně jako v letech minulých prodiskutovali na
závěrečném tiebreakovém turnaji. To je vždy odpočinková sobota se spoustou
zkrácených her, kde se všichni účastníci turnaje náramně baví tenisem, a
hlavně jsme všichni spolu. To byste koukali, co se nechá vymyslet. Občas jde
o dobré nápady, jindy to jsou, jak se říká „ptákoviny“. Sport je samozřejmostí a
prioritou, a tak se koukneme na výsledky tohoto turnaje. Mládí boduje, vítězem
tohoto turnaje se stal Tomáš Dvořáček. Druhé místo obsadila Eliška Vašatová
a třetí skončil Krejčí Robin.
První sobotu v září se koná každoročně turnaj ve čtyřhrách. Letos jsme
měli přihlášené velmi kvalitní tenisové páry, ale počasí bylo proti nám. Pršelo
už v pátek večer, celou sobotu, a tak ani posun na neděli nám nevyšel. Ještě
se pokusíme najít náhradní termín a tento turnaj odehrát. Zřejmě to už ale bude
v omezeném počtu.
Ještě mi dovolte vyslovit jedno poděkování, a to Zbyňku Balášovi a
Romanu Dolečkovi staršímu. Děkuji jim moc za každoroční pomoc při přípravě
kurtu na sezonu. Jsou to pravidelní účastníci většiny brigád a dovedou
organizačně řídit tuto činnost. Musím říci, že mládí už nás pomalu válcuje na
kurtu při sportu, ale tady trochu zaostávají.
Krejčí Lukáš
Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Vážení Mistrovičtí...
ráda bych napsala vám všem pár řádek "na rozloučenou". Strávila jsem
s vámi ve vaší obci 14 let svého pracovního života, a věřte, že nebylo lehké
se od té spousty zážitků a dojmů odpoutat. Karel Gott v jedné z písní zpívá:
"...včerejšků se zbav a chorý i když zdráv, jdi za štěstím...", tak i já se vydala
svým životem dál a doufám, že se mi podaří pro sebe najít další kousek
štěstí. Vám všem, ať jsem vás potkala jako žáka, rodiče, kolegu, návštěvníka
školních akcí nebo jen tak na návsi, bych chtěla poděkovat právě za tu
příležitost a možnost tu s vámi být. Ať už byla naše setkání více či (možná)
méně příjemná, jsem vám za ně vděčná, protože právě tyhle momenty mne
formovaly, inspirovaly, obohacovaly, a nejen v mé profesi posouvaly dál. Přeji
vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody a třeba někdy "na shledanou".
Andrea Nožková (Kholová)
učitelka ZŠ (v době, kdy čtete tento příspěvek, již bývalá učitelka)
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Milí čtenáři,
už je tu zase nový školní rok, čas prázdnin je nenávratně za námi a my
se musíme s radostí a novou silou vrhnout do společné práce v naší Základní
škole a mateřské škole Mistrovice. Tak nejprve jaké novinky máme v mateřské
škole. Od 1.9.2019 navštěvuje školku už 32 dětí, a proto jsme museli otevřít
druhé oddělení. Oddělení mladších dětí nese název Sluníčka a o děti se v něm
stará paní učitelka Martina Balášová a Petra Masarovičová. Ve druhém
oddělení Koťátek jsou starší děti společně s paní učitelkou Bohuslavou
Nastoupilovou a Anežkou Foglovou. Víme, že stávající prostory školky jsou pro
zvýšený počet dětí stísněnější, ale věříme, že se jim u nás bude líbit, tak jako
každý rok.
Do základní školy nastoupilo ve školním roce 2019/2020 29 žáků. Jsme
trojtřídní škola, takže letos jsou třídy poskládány následovně: první třídu tvoří
5 prvňáčků Eliška, Markéta, Patrik, Dominik a Matouš a také paní učitelka
Miroslava Škorvánková. Ať se jim ve škole líbí a daří se jim vše, co jim přinese
první školní rok. Druhou třídu tvoří spojený 2. a 3. ročník. Do něho patří 12
žáků a jejich už osvědčená paní učitelka Jitka Mikulová. Ve třetí třídě je spojený
4. a 5. ročník. Jedná se také o 12 žáků a novou paní učitelku Lenku
Moravcovou. Všem přeji opět plno sil a úspěchů v tomto školním roce.
Také ve školní družině máme několik změn. Letos jsme na žádost
několika rodičů otevřeli ranní družinu od 7:00 a odpolední družina byla
prodloužena do 15:15. Hlavní vychovatelkou ve školní družině je paní
Ladislava Langerová a spolu s ní se o příjemný pobyt a odpočinek ve družině
bude starat slečna Markéta Pecháčková. I letos naše škola nabízí řadu
kroužků: Logiko, Sportovní hry, Hravou angličtinu a Šikulku. V odpoledních
hodinách je jednou za 14 dní pro děti připraven Myslivecký kroužek. I letos
mohou děti navštěvovat nepovinný předmět Náboženství, který vede paní
Bernardová.
V letošním školním roce nás tedy čeká spoustu změn a novinek, ale my
se nebojíme a s nadšením a odpočatí jdeme do toho. Všem učitelkám přeji
pevné zdraví a hodně elánu, všem ostatním zaměstnancům také pevné zdraví
a spokojenou a klidnou práci, dětem přeji úspěšný a šťastný školní rok, na nějž
budou vzpomínat jen v dobrém a Vám milí čtenáři přeji hodně zdraví a
spokojený rodinný život v našich krásných Mistrovicích.
S pozdravem Jitka Moskvová, ředitelka školy
Vzpomínky na školku
Vzhledem k tomu, že školní rok sotva začal, se může zdát tento nadpis
nevhodný. Ale práce, kterou jsme věnovali přípravě prostředí, úsilí, se kterým
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chystáme zajímavé i zábavné činnosti pro rozvíjení našich dětí, směřují také
k tomu, aby si na školku odnesly nějakou hezkou vzpomínku.
Letos poprvé se mistrovické děti rozdělily do dvou oddělení. Mladší
„SLUNÍČKA“ mají hernu v bývalé ložnici a stará se o ně p.uč. Martina Balášová
a p.uč. Petra Masarovičová z Letohradu. Starší KOŤÁTKA zůstala ve stávající
třídě a s p.uč. Slávkou Nastoupilovou tu pracuje sl. uč. Anežka Foglová ze
Sobkovic. Školce i škole nadále vypomáhá školní asistentka - nyní Markéta
Pecháčková z Verměřovic.
Do školky tak v letošním roce bude docházet 32 dětí. Přestože máme
radost, že je v Mistrovicích tolik dětí, trochu se obáváme, jak zvládneme
společné potkávání v šatně a v umývárně, které jsou opravdu malé. Těšíme
se, že toto řešení bude jen dočasné a že co nejdříve vznikne druhé oddělení
v odpovídající velikosti.
A teď k těm vzpomínkám. Často se známých a odrostlých dětí ptám, co
si pamatují ze školky. Samozřejmě toho není mnoho, ale většina má nějakou
vzpomínku, která zůstala. Já ráda vzpomínám na loutkové divadlo a také na
les, do kterého jsme chodívali. Pár vzpomínek se týkalo nutnosti jíst jídlo, které
dotyčný nechtěl/ třeba ovesná kaše/, ale většina vzpomínek je příjemná.
Jirka 36 let: „Chtěl jsem si hrát s tatrou, ale kamarád si ji často vzal dřív.“
Mirka 45 let: „Pamatuji si, jak mě děda vozil do školky na kole a na plechový
přístřešek na zahradě.“
Petr 29 let: „ Do školky přišel čert a já jsem poznal podle rukou, že je to paní
Poláčková“
Štěpán 11 let: „Chodili jsme sbírat kaštany.“
Vítek 11 let: „Sbírali jsme listy pod javorem nad Oškerovými.“
Marika 45 let: „Vždycky, když mě maminka přivedla, běžela jsem k radiátoru
k oknu, abych jí mohla ještě zamávat. Fazole z oběda jsem schovávala do
zástěrky.“
Matouš 10 let: „Rád jsem jezdil ve třídě na skluzavce.“
Milan 60 let: „Bylo mi líto, že na mě paní učitelka křičí. Pak ale vysvětlila, že
se zlobí na kamaráda Pepu a od té doby se mi ve školce líbilo.“
Radka 50 let: „Paní učitelka se na mě zlobila, protože jsem u oběda okolním
dětem snědla maso.“
Marta 40 let: „Vzpomínám na tanečky v krojích.“
Irena 43 let: „ Také si pamatuji, jak jsme tancovali v krojích.“
Pepa 42 let: „Neměl jsem rád sprchování v sauně.“
Pozn. Dotazováni byli nejen mistrovičtí odchovanci.

Přejeme našim dětem co nejhezčí vzpomínky na kamarády a hry s nimi.
Slávka Nastoupilová
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Do nově vznikajícího muzea
KOUPÍME STARÉ HRAČKY
z půd, sklepů, po vašich dětech…
AUTÍČKA - na kabel, angličáky, velká šlapací autíčka
KOČÁRKY PRO PANENKY A MIMINKA - i samotné konstrukce, boudičky, kolečka
PANENKY- celuloidové, porcelánové, nábytek a nádobíčko pro panenky
PRO NEJMENŠÍ - chrastítka, řetězy na kočárek,…
SPOLEČENSKÉ HRY- Smolíček Pacholíček, Kloboučku Hop!,…
Dále akustické hračky, MERKUR, koloběžky a tříkolky, vánoční ozdoby, stavebnice a
další…

VŠE I VE VELMI ŠPATNÉM STAVU, DÍLY NEBO NEKOMPLETNÍ!
Tel.: 703 504 031
E-mail: oldmoto@post.cz

Nedělní zamyšlení
Bydlím zde již delší dobu a po zkušenostech z let minulých a letošního,
ještě probíhajícího léta, jsem se rozhodl přispět svojí troškou do
„mlýna“ Mistrovického zpravodaje.
Také pečuji o trávník, také sekám, křovinořezím a vyžínám, vždy se
snažím to řešit tak, abych si alespoň o neděli užil klidu a pohody. A když už si
plánuji nějakou práci na neděli, tak tedy takovou, abych nikoho ve svém okolí
neobtěžoval hlukem rotačních strojů (motor. pily, křovinořezu, vyžínače,
cirkulárky apod.).
Bohužel jsou však mezi námi tací, kterým není ani ten nedělní klid svatý.
Je docela nepříjemné, když člověk usedá k svátečnímu nedělnímu obědu, a
vtom uslyší pracanta, který MUSÍ začít pracovat právě před nedělním obědem.
A navíc je pak bohužel slyšet do pozdních odpoledních hodin. To je opravdu
obtěžující. Proto prosím, pokud to trošku půjde, nechte své stroje alespoň v
neděli odpočívat.
Na podobné téma jsem zaznamenal jeden úžasný článek na
vševědoucím internetu, u kterého jsem se opravdu pobavil. Jmenuje se „Jak
Bůh nevěřil vlastním očím...aneb, pohádka o nesmyslech“ a rád bych se s ní
touto formou podělil, zde je její přepis:
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„Jak Bůh nevěřil vlastním očím...aneb pohádka o nesmyslech“
Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných
stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. Země
vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích
ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.
O mnoho, mnoho let později...
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv.Františka:
Bůh: Františku, ty víš všechno o zahradách a o přírodě, co se to tam dole děje? Co
se stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před
věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbový zahradní plán. Ty rostliny rostly
v jakékoliv půdě. Vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících
květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že uvidím
krásné zahrady plné barev a květů. Ale vše co vidím jsou jen zelené fleky...
Sv.František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci.
Začali říkat Tvým květinám "plevel", ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly a ni
ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci
opravdu, aby tam rostla tráva?
Sv.František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou
každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobují, že tráva roste opravdu
rychle. To musí být Příměšťáci velice šťastní.
Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy
i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno, na pozdější využití?
Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů nebo barevných
popelnic.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv.František: Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo. Když to roste, tak to sekají.
A nakonec platí za to, aby se toho zbavili?
Sv.František: Ano, Pane, přesně tak.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme
horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle,
vytáhnou hadice a platí ještě víc peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání
a odvážení!
Bůh: To je přece obrovský nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode
mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní
stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě
a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to
přirozený cyklus života.
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Sv.František: Raději si sedněte, Pane. Příměšťáci listí hrabou na velké hromady,
dávají do pytlů a platí další peníze za jeho odvoz.
Bůh: To není možné!!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem
a aby udrželi půdu vlhkou?
Sv.František: Poté, co vyhodí listy, kupují si v igelitových pytlích něco, co se nazývá
mulč. Přivážejí ho domů a rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti
kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: "Blbý a blbější", Pane. Je to opravdu hloupý film o...
Bůh: Prosím vyber něco jiného. Myslím, že jsem to celé už slyšel od Františka...“

Martin Tichý

U sloupku
Mnozí obyvatelé Mistrovic již nevědí, proč se křižovatce státní silnice
číslo 11 a silnice Mistrovice – Sobkovice říká U sloupku. Asi tuší, že zde býval
nějaký sloupek, a mají pravdu.
Při budování tzv. císařských silnic, mezi něž patří i silnice č. 11, byly
postaveny na všech důležitých křižovatkách kamenné sloupky různého tvaru,
tak zvané milníky. Ty označovaly vzdálenost v mílích od výchozího místa
silnice (poštovní míle měla 7 585 metrů). Od roku 1876 se vzdálenost udávala
již v kilometrech, a proto byly popisovány jako kilometrovníky a později
rozcestníky. Jen několik z nich se zachovalo v původním stavu, například
v Pardubickém kraji se nezachoval ani jeden. Zůstaly po nich jen pomístní
jména.
Ve Vlastivědných listech Pardubického kraje z letošního léta je zmíněn i
tento milník. …Jiný příklad pomístního názvu „U sloupku“ je možno najít na
katastrální mapě poblíž křižovatky křížení silnic ze Žamberka do Jablonného
nad Orlicí a z Mistrovic do Sobkovic. Symbol milníku na mapách ale není…
Jako jeden z posledních milníků v kraji byl odstraněn při rozšiřování
křižovatky. Protože bránil výjezdu stále větších zemědělských strojů na pole,
byl zrušen a odstraněn s tím, že až se udělají nové výjezdy na pole, bude
postaven na vhodnějším místě. K tomu ale již nikdy nedošlo. Dlouhou dobu
ležel na kraji lesa, až zmizel.
K tomuto místu se váže i několik smutných událostí.
O jedné z nich například píše spisovatel Antonín Špinler v knize Lidé od
Orlice (možnost vypůjčení v mistrovské knihovně) následovně:
„V šestašedesátým po tej nešťastnej bitvě, kterou naši třetího července
u Hradce Králové prohráli, se tady naším krajem provalilo prajský vojsko a za
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ním po státní silnici táhly trény. A tenkrát chodili tady po vesnicích přestrojený
rakouský vojáci a ponoukali mužský, aby ty prajský vozy se zásobama
přepadali a všecko, co Prajzům seberou, že si můžou nechat. Že to chce sám
císař pán a chlapům, že to radí setník Alfred de Vivenot. To víte, Vincek (Vincek
Pácha byl hostinský z Bořitavy) se nenechal pobízet, to bylo něco pro něj. Na
svou pěst přepadl už v půli července s Borkovým Pospíšilem kdesi pod
Černým kopcem (dnes Sobkovické borky) jeden vopožděnej vůz s moukou.
Forman byl Čech a tuze je prý prosil vo smilování, aby ho nechali na živu, že
má kůpu dětí. Ale voba tyhle chlapi měli místo srdce balvan, kočího zabili a
s celým furverkem přijeli do hospody. Tenkrát stará Páška přiběhla vyděšená
k naší mámě a žalovala, že Vincek přijel domů s cizím vozem a s cizejma
koňma a pytle s moukou sou postříkaný krvej.
Za pár dní zas Vincek vytáh na raub s nabitou bambitkou. To dvacet
chlapů ze Studeného, Bořitavy a ze Sobkojc s flintami, vidlemi a cepama táhlo
k Jablonnému na prajskej trén. Měli štěstí, že je jablonskej perníkář už před
Jabloným přemluvil a vrátil, že už je na silnici po všem a že to jistě špatně
dopadne. Měl praudu. Jabloňáci byli vod Prajzů potrestaný výpraskem,
pokutou a vězením až v Kladsku.
Teď se třás stracchy i Pácha. Mouku honem přesypal, zakrvácený pytle
spálil a koně schovával v Dolním lese ve Smutným dolíku až do konce války.“
„To je divný, dědo, to ho nikdo za ty hříchy nepotrestal?“
„Hochu milej, to se
voboje stalo v bouřlivých
dobách. A v takových
časech, život sem, život
tam.“
Další
nešťastná
příhoda se stala v těchto
místech v květnu roku 1945.
Svědčí o tom malý pomníček
se
jménem
Ladislava
Netušila, který zde položil
svůj život při květnovém
povstání.
Ladislav Netušil působil jako partyzánská spojka mezi skupinami ze
Studeného a Jablonného. Tradovalo se, že ho postřelili Němci z jedoucího
auta, Netušil ještě doběhl do lesa a tam zemřel.
Trochu jinak tuto nehodu popisuje kronikářka obce Studené v knize Studené a
Bořitov paní Horníčková:
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Začátkem srpna 1947 jsem nastoupil do zaměstnání v kamenolomu ČSD
Jablonné nad Orlicí, to už byli ve strojní dílně zaměstnáni Jarka Skalický a
Jarka Netušil, švagři. Lidé se stále bavili, kdo zastřelil Láďu Netušila. Někdo,
nebo Němci, ale J.Š. z Mistrovic tvrdil, že to byli Češi. Jednou, když jsme byli
na svačině, tak si J. Netušil došel do boudy až ke stolu, kde seděl již zmíněný
J.Š. Jarka začal: “Jane, proč pořád říkáš, že bráchu Láďu zastřelili Češi? Vždyť
ho zastřelili Němci.“ J.Š. jak svačil, tak řekl: “Hovno, Němci. Češi to byli.“ „Ták“
řekl Jarka, „tys je znal?“
J.Š. odvětil: „Do jednoho, vždyť to byli Jabloňáci. Byli ustrojeni do žlutých
košil, na hlavách měli černé přilby a jak seděli, mezi koleny drželi pušky. Když
nás viděli, tak tam zastavili. U mistrovického sloupku jsme měli službu. Bylo
nás tam z Mistrovic pět. Já, brácha, J.B. a ještě dva. Co tam tak stáli, někdo jel
od Bredůvky na malým „prcáku (motorku), a když uviděl vojáky v uniformách,
položil motorek na příkop a začal utíkat k lesu. Z auta volali, ať ho chytí, že je
to zrádce a jeden po něm vystřelil (J.K. Krejčí).
Kousek s autem popojeli, až k motorku, ten naložili a odvezli do
Žamberka do kasáren. Jabloňáci jeli odzbrojit žamberskou posádku. Za 14 dní
si mohl majitel motorky A. Barnet pro ní přijet.
Ladislav Svoboda

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Svátek

Změna provozní doby
prodejny v Mistrovicích
Čerstvé pečivo i ve svátek
Osoba odpovědná za
provozovnu: Vu Thi Nga
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7 – 17 hodin
7 – 17 hodin
7 – 17 hodin
7 – 15 hodin
7 – 17 hodin
7 – 15 hodin
ZAVŘENO
8 – 12 hodin

Přijměte, prosím, pozvání na slavnost
rozsvícení vánočního stromku
Podvečer zahájí děti z MŠ a ZŠ Mistrovice
Občerstvení zajištěno
Dne 30. 11. 2019 od 16 hod.
Obecní úřad Mistrovice a SDH Mistrovice

Přejeme Vám barevné, pro duši poklidné a pohodové podzimní dny, kdy si
ještě můžeme užívat slunce. Těšit se z plodů našich zahrad i polí a přát si
klidný zimní čas.
Redakční rada Mistrovických zpráv
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