Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes zahájím tématem, které se nám vrací na stůl opakovaně
v pravidelných intervalech mnoho let. Je jím kanalizace v Mistrovicích. I
když žádnou kompletní kanalizaci nemáme, máme jen několik úseků, stojí
její provoz mnoho a mnoho desítek tisíc korun ročně. O tom jsem již
v minulosti psal.
Bohužel požadavky a nároky ministerstva zemědělství, životního
prostředí, povodí a dalších jsou stále rozsáhlejší a nákladnější. Stále
pečlivěji vyžadují plnění nových a nových povinností. Pro další existenci
naší kanalizace jsme byli nuceni nechat vypracovat plán financování
obnovy vodohospodářské infrastruktury - kanalizace v majetku obce
Mistrovice na období let 2019 až 2028 a budeme muset se jím i řídit.
Stěžejním závěrem je mj., že obec má povinnost vybírat stočné za
využívání stávajících kanalizačních úseků a vytvářet prostor pro jejich
obnovu. Není to jediný oříšek, který budeme nuceni v brzké době
rozlousknout, protože směrnice a zákony, které vstupují v platnost nebo
již platí, připravily nejeden zádrhel, a to i těm, kteří kanalizaci nemají a
užívají pouze jímku na odpadní vodu (žumpu).
Příští rok končí obci povolení vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a kanalizace se tedy opět stane důležitým tématem.
Obec Mistrovice má dosud zpracovaný a platný územní plán pro
vybudování takové kanalizace a její napojení na čističku v Jablonném nad
Orlicí. Je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického
kraje.
Povinnost řešit nakládání a likvidaci odpadních vod má vždy ten,
který odpadní vody produkuje, obec nemá tuto povinnost. Stavbou
kanalizace jen tedy obec dobrovolně přebírá břemeno starostí na sebe.

Kanalizace není jediné možné řešení. Lze zvolit i jiné. Vždy však
záleží, jak které řešení hodnotit, jaké řešení je nevýhodnější, nejlevnější,
nebo nejdostupnější.
Vodoprávní a krajský úřad budou v každém případě před
zpracováním žádosti o vypouštění odpadních vod pro další období
požadovat, aby se plán rozvoje dal do souladu se zvoleným řešením.
Tento nelehký krok nás čeká na začátek příštího roku.
Zůstaňme ještě krátce v tomto končícím roce. Blíží se advent a
svátky vánoční spojené s atmosférou očekávání, dárků, svíček, přátel.
Rozsvícení vánočního stromku se již stalo v Mistrovicích tradicí.
Trocha punče, cukroví, koledy.
Proto bych závěrem chtěl popřát všem radost a světlo o Vánocích,
pevné zdraví a štěstí v novém roce.
V Mistrovicích 26. 11. 2019

Petr Mařík, starosta

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 24. 10. 2019 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
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Přítomno:

10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2019- 9- 1 ověřovatele: Josef Baláš, Ludvík Novotný
2019- 9- 2 program
2019- 9- 3
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19103 uzavřenou s panem MS
na prodej stavební parcely č. 16 ppč. 1093/16 (1220 m2) oddělenou
geometrickým plánem č. 525-199/2019, který vypracovala společnost
GEODET.ka, s. r. o. v kú Mistrovice nad Orlicí
2019- 9- 4
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 19110 uzavřenou a paní JV a s
panem JV na prodej stavební parcely (č. 32) ppč. 1093/32 (1210 m2)
oddělenou geometrickým plánem č. 525-199/2019, který vypracovala
společnost GEODET.ka, s. r. o. v kú Mistrovice nad Orlicí

2019- 9- 5

2019- 9- 6
2019- 9- 7

2019- 9- 8
2019- 9- 9

kupní smlouvu 19106 uzavřenou s MB na nákup pozemku ppč. 299/4 (1 288
m2) oddělenou geometrickým plánem č. 525-199/2019, který vypracovala
společnost GEODET.ka, s. r. o. v kú Mistrovice nad Orlicí za cenu 100
Kč/m2
smlouvu o dílo 19107 na zasíťování stavebních parcel uzavřenou s panem
MB za cenu 300 000,- Kč
smlouvu směnnou 19111 na směnu pozemků ve vlastnictví obce Mistrovice:
290/2 – orná půda o rozloze 2000 m² a
1156/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace o rozloze 157 m² oddělené
geometrickým plánem číslo
529-218/2019, který vypracovala společnost
GEODET.ka s.r.o. v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí. Celková
výměra: 2157 m2
za pozemky ve shodné celkové výměře ve vlastnictví paní JP:
1074/7 , 272 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1156/15, 692 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1156/41, 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1072/7, 128 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
1074/18, 31 m2, trvalý travní porost
1074/19, 2 m2, trvalý travní porost
1074/17, 144 m2, trvalý travní porost
1074/20, 131 m2, trvalý travní porost
283/6, 493 m2, trvalý travní porost
1083/7, 87 m2, zahrada a+b+c
1156/39, 131 m2, ostatní komunikace ostatní plocha
oddělené geometrickým plánem číslo 525-199/2019, který vypracovala
společnost GEODET.ka s.r.o. v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí.
Dodatek ke smlouvě č. 1559 uzavřené se společností PODORLICKO a.s.
MISTROVICE.
umístění nového kabelového vedení nn protlakem pod komunikací
p.p.č.1156/36 a 1156/6 v kú Mistrovice nad Orlicí na základě žádosti
společnosti GTT a. s.

2019- 9- 10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2019088/Sobs vb/2 na parcele p.p.č.1156/36 a 1156/6 v kú
Mistrovice nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s.
2019- 9- 11
umístění nového kabelového vedení nn v komunikací p.p.č.1197/1 a 1227 v
kú Mistrovice nad Orlicí na základě žádosti společnosti Energomontáže
Votroubek s. r. o.
2019- 9- 12
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018213/Sobs vb/2 na parcele p.p.č. 1197/1 a 1227 v kú
Mistrovice nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s.
2019- 9- 13
složení hodnoticí komise pro výběrové řízení na akci "Zasíťování lokality
Nad Suticí", dále pověřuje a zmocňuje členy této komise, aby provedli
vyhodnocení nabídek a ukládá starostovi podepsat smlouvu na realizaci díla
s uchazečem, jehož nabídku vyhodnotí výběrová komise jako nejvhodnější.

2019- 9- 14 kritérium pro výběrové řízení na akci "Zasíťování lokality Nad Suticí",
nejnižší nabídkovou cenu.
2019- 9- 15
složení hodnoticí komise pro výběrové řízení na akci "Chodník podél místní
komunikace", dále pověřuje a zmocňuje členy této komise, aby provedli
vyhodnocení nabídek a ukládá starostovi podepsat smlouvu na realizaci díla
s uchazečem, jehož nabídku vyhodnotí výběrová komise jako nejvhodnější.
Podmínkou je získání dotace.
2019- 9- 16 kritérium pro výběrové řízení na akci "Chodník podél místní komunikace"
je nejnižší nabídkovou cenu.
2019- 9- 17

2019- 9- 18

kupní smlouvu a smlouva o zániku předkupního práva číslo SMLM849/1227/MS/82/2019, na pozemku p.č. 408/9 ostatní plocha – silnice v
katastrálním území Mistrovice nad Orlicí, uzavřenou s Pardubickým krajem
smlouvu o dílo 19125 na akci Tvorba projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a společná projektová dokumentace pro stavební povolení a
provádění stavby uzavřenou s Jaroslavou Adamcovou

2019- 9- 19 podání žádosti o dotaci na opravu omítky kostela sv. Jana a Pavla v
Mistrovicích a vysoutěžení dodavatele poptávkovým řízením
2019- 9- 20
složení hodnoticí komise pro výběrové řízení na akci "Oprava omítky kostela
sv. Jana a Pavla v Mistrovicích", dále pověřuje a zmocňuje členy této
komise, aby provedli vyhodnocení nabídek a ukládá starostovi podepsat
smlouvu na realizaci díla s uchazečem, jehož nabídku vyhodnotí výběrová
komise jako nejvhodnější. Podmínkou je získání dotace.
2019- 9- 21 kritérium pro výběrové řízení na akci "Oprava omítky kostela sv. Jana a
Pavla v Mistrovicích" je nejnižší nabídkovou cenu.
2019- 9- 22 rozpočtové opatření 8_2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 9- 23 nabídku splečnosti Capital Markets na zajištění prodeje akcií společnost
Vodovody a kanalizace, a. s.
2019- 9- 24 proškolení předsedů inventurních komisí.
V Mistrovicíc
h
Ověřovatelé:
Starosta:

24.10.2019
Josef Baláš, Ludvík Novotný
Petr Mařík

Poplatek za odvoz odpadu na rok 2020
Poplatek za osobu s trvalým pobytem

440,- Kč

Poplatek za rekreační chalupu

440,- Kč

Poplatek za osobu s trvalým pobytem

440,- Kč

Občané ve věku 80 let a starší

220,- Kč

Občané s průkazkou ZTP/P

bez poplatku

Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině

bez poplatku

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Mistrovice č. 3/2019.
Vyhláška je vyvěšena na oficiálních stránkách obce Mistrovice: www.mistrovice.cz.

Upozornění:
Poplatek je splatný do 31. 3. 2020, při nedodržení splatnosti poplatku
dochází k jeho zvýšení:
od 1.4. do 30.6.2020

poplatek ve výši 500,- Kč

od 1.7. do 30.9.2020

poplatek ve výši 700,- Kč

od 1.10. do 31.12.2020

poplatek ve výši 900,- Kč

po 31.12.2020

k poplatku se připočtou další náklady na jeho
vymáhání

Poplatek za psa na rok 2020
Pes v rodinném domě

200,- Kč

Druhý a další pes téhož majitele v rodinném domě

250,- Kč

Pes v bytovém domě

400,- Kč

Druhý a další pes téhož majitele v bytovém domě

500,- Kč

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020.
Poplatky je možno uhradit:
◆

v kanceláři Obecního úřadu v Mistrovicích v úředních hodinách:
pondělí od 8:00 do 11:30 hodin a od 16:30 do 18:30 hodin
středa od 8:00 do 11:30 hodin

◆

na účet u České spořitelny č. 132 485 2319 / 0800, variabilní symbol
= číslo popisné, konstantní symbol 0308.

Úřední hodiny OÚ obce Mitrovice před koncem roku
23. 12. 2019

od 8,00 do 11,30

30. 12. 2019

od 8,00 do 11,30

V případě potřeby volejte: 724 189 566
Dr. Ing. Petr Mařík, starosta

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo
všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné
a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně
usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a
stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:
Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné:
vodné

37,20 Kč/m3 bez DPH

42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH

stočné

40,40 Kč/m3 bez DPH

46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH

celkem

77,60 Kč/m3 bez DPH

89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.
Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1
m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m 3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a
dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění
vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné
spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m 3/rok je měsíční výdaj za vodné a

stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku
2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc.
V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr
za celou ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné
nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m 3 včetně DPH 15 %. Oproti tarifům
platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o
4,3 % (z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové
společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného a stočného pod
celorepublikovým průměrem.
Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další
významné

vodohospodářské

projekty,

které

jsou

podporované

z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody
a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9
mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč.
Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.
Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto
faktorů:
- zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské
infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání
dotací ze Státního fondu životního prostředí).
- zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve
srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje
zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
- nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých
vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení
nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.
- zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k
růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně

z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů
projektu.
- pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální
mzdy a odměňování ve státní správě.
Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným
identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se
rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V
roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných
společností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %).
Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá
koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné
hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží
vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody
v následujících letech.
Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
vodné

37,20 Kč/m3 bez DPH

40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné

40,40 Kč/m3 bez DPH

44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem

77,60 Kč/m3 bez DPH

85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena
za vodné a stočné včetně DPH na 85,36 Kč/m 3, meziročně se tedy bude
jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o
porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení
sazby DPH).
Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019

Ing. Bohuslav Vaňous

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019
Důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
•

České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024
(Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka
- Hanušovice)

•

LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí
nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka Hanušovice).

2) Co se změní pro cestující?
•

Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným
změnám v rámci cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné
v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN
karty, síťové jízdenky atd.

•

V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif
IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
•

Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.

•

V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude
nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže
jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující odbaven v návazném
vlaku bez jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
•

S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat
mezi vlaky obou dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého
kraje a dalších vybraných úseků.

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích
přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou
na kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým
cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad
Orlicí do Lichkova.

•

Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na
jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého
dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně nebo přímo ve vlaku.
V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce
bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.

Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích
jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na
navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě
předložení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude
cestující na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky
k jízdnému.
•

Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo
Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):

•

Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné
cestovat na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u
každého dopravce. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku
druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.
Cestující samozřejmě může koupit jízdenku také na pokladně Českých
drah či elektronicky.

Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo
Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí
na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku
v tarifu Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu
z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve
vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít
spojení v rámci IDS IREDO – viz výše)

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
•

Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)

•

Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO
(www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České
dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).

6) Kolik stojí karta IREDO?
•

Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.

•

Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

7) Je pro mne karta výhodná?
•

Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky,
jednorázové přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou,
která je součástí karty IREDO.

•

Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak
spoje pouze jednoho dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi
dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?
•

Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019
zřizujeme tři nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.

•

Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete
na stránkách společnosti OREDO www.iredo.cz

9) Kdy ji mohu využít?
•

V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického
kraje.

•

Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných
vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do
IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz

•

Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou

10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?
•

Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci
IDS IREDO (pro iOS i Android a také na http://iredo.online) naleznete na

webových stránkách www.iredo.info nebo na Call centru IDS IREDO
491 580 333.
Karta IREDO
bude nově za symbolických 30 korun. Usnadní přestup mezi železničními
i autobusovými dopravci v regionu
Od 15. prosince letošního roku začnou nejen na území Pardubického kraje platit
nové železniční jízdní řády. V této souvislosti vstupuje v platnost nová smlouva
o zajišťování železniční dopravní obslužnosti. Příštích deset let budou na území
kraje zajišťovat tento druh dopravy dva dopravci. Vedle Českých drah, které
budou mít i nadále na starosti valnou většinu území, vstoupí do regionu
soukromý dopravce LeoExpress. Ten vyjede na tratích 024 a 025 na
Orlickoústecku a Králicku.
Pardubický kraj pro usnadnění přestupů mezi dvěma dopravci, ale také
v návaznosti na autobusy, zavádí slevu na pořízení karty IREDO. Počínaje 1.
prosincem bude stát karta symbolických 30 korun namísto dosavadních 150
korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování v našem a Královéhradeckém kraji,
využívají především pravidelní cestující do práce, školy či k lékaři. Chceme v rámci
nového jízdního řádu a fungování dvou dopravců co nejvíce usnadn it cestování
především v rámci přestupu z Českých drah na LeoExpress a obráceně, ke kterému
bude docházet v Ústí nad Orlicí. Namísto současných 150 korun zavádíme akční cenu
30 korun, což je de facto jedno pivo. Díky této kartě si cestující v nástupní stanici
zakoupí jízdenku i mezi dopravci, a to jak železničními, tak autobusovými bez
jakýchkoliv dalších povinností,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že sleva bude
platná od 1. prosince do 30. ledna na všech výdejních místech v Pardubickém kraji
V průběhu příštího roku by měla být snazší cesta také s klasickou papírovou
jízdenkou pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní papírové
jízdenky, která bude opatřena takzvaným QR kódem, který si na svém úseku načte
ten či onen dopravce. Pracovní termín jsme si stanovili na jaro příštího roku,“ řekl radní
pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Kostelní novinky
Pan farář Václav Vacek, který se 30 let staral o letohradskou farnost,
do níž spadají i Mistrovice, je od srpna uvolněn z této služby a již pouze
vypomáhá novému panu faráři Josefu Roušarovi. Tato výpomoc spočívá
zejména v tom, že má ve správě Mistrovický kostel. Díky tomu u nás
máme bohoslužby každou neděli od 9 hod. (dosud se střídala sobota
večer a neděle 8:45). Také k nám jezdí více přespolních, což je bohužel
někdy spojeno s potížemi s parkováním. Věc se snažíme řešit a
pravidelnější návštěvníky usměrňovat, avšak i tak všechny, kteří se
v neděli dopoledne v blízkosti kostela pohybují, prosíme o toleranci i
opatrnost.
Při posvícení na konci září se uskutečnila další sbírka na opravu
kostela. Tentokrát se vybralo 12.980,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
Děkujeme též obci, že letos zajistila opravu další části fasády kostela, a
těšíme se, až bude celá fasáda v novém hávu.
Na posvícení jsme si vyzkoušeli nové uspořádání lavic a obětního
stolu, které navrhl Ing. arch. Aleš Brotánek, jenž se podílel i na přestavbě
interiéru orlického kostela. Z následné diskuze vyplynulo, že tento návrh
je z estetického hlediska poutavý, ale je v něm několik tzv. hluchých míst.
Proto došlo k další úpravě, při níž byl obětní stůl přesunut na levý bok lodi
a lavice uspořádány tak, aby účastníci bohoslužby měli předsedajícího co
nejvíce naproti sobě. V říjnu pak proběhlo hlasování, zda ponechat toto
uspořádání, nebo vrátit klasické uspořádání. Do hlasování se zapojili
pouze místní a zvítězila nová varianta. Věříme, že – ač diskuze ohledně
této změny byly spojeny i s negativními emocemi – i díky novému
uspořádání budeme lépe vnímat to, že Večeři Páně slavíme všichni
společně, ne každý sám za sebe. Právě důraz na kvalitu společenství je
příčinou toho, proč je uspořádání interiéru v nově budovaných kostelech
vytvářeno tak, aby předsedající nebyl před ostatními, ale mezi nimi.

Do kostela je zván každý. Až na výjimky (nikoho konkrétního nemám na
mysli) do kostela nechodíme proto, že si o sobě myslíme, že jsme
bezchybní, ale protože chceme být lepšími lidmi a protože chceme
přispívat k tomu, aby svět byl lepší. A v kostele k obojímu čerpáme (nebo
aspoň chceme čerpat) sílu, poznatky a Ducha.
Ludvík Novotný

Ohlédnutí za rokem 2019 MAS ORLICKO
Konec roku se blíží a my v MAS ORLICKO, z.s. se ohlížíme za tím, co
jsme letos zaseli.
Rok 2019 jsme zahájili optimisticky. Na jaře jsme schválili podporu
21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly do škol v území
MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat třídy a zázemí
pro kroužky. Celkově jsme v Integrovaném regionálním operačním
programu letos zadministrovali 37 projektů za necelých 50 milionů korun.
Jedno z hlavních

témat letošního

roku bylo

projednávání

nevyčerpaných prostředků a jejich přerozdělení. Nakonec se rozhodlo o
přelití téměř 20 milionů korun v Programu rozvoje venkova, které půjdou
na rozvoj občanské vybavenosti – do škol, školek a na veřejná prostranství
v našem okolí. Na příští rok chystáme celkově poslední výzvu z tohoto
programu, která bude v objemu asi 30 milionu korun a bude určena na
podporu zemědělství v našem území.
Během léta probíhal s naší podporou již třetí ročník příměstských
táborů v našem území, kdy proběhlo 29 turnusů pod vedením pěti
volnočasových zařízení. V Operačním programu zaměstnanost jsme v
letošním podzimu také schválili dva projekty za cca 7 milionů korun na
podporu sociálně vyloučených lokalit a sociální rehabilitaci.

Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý LEADER“, který
je zaměřen na občanskou vybavenost menších obcí. Konkrétně jsme
vybrali 13 nových projektů v hodnotě dohromady 1,4 milionu korun, jejichž
realizace se plánuje na rok 2020. Letos se v Malém LEADERU z loňského
výběru realizovalo 9 projektů.
Po celý rok jsme také poskytovali podporu pro ředitele škol a
pomoc s administrací Šablon, díky kterým můžou školy žákům nabízet
pestřejší nabídku volnočasových kroužků, zajímavější formy výuky a
učitelům nabídnout další vzdělávání v oboru. První Šablony s 22
zapojenými školami v hodnotě žádostí 9,2 milionů korun končila letos
v září a návazně na to startovala druhá etapa, kam se zapojilo krásných
43 školských zařízení se žádostmi v hodnotě 24,6 milionů. Z narůstajícího
zájmu škol o naši podporu máme ohromnou radost!
Více informací o tom, čím se Místní akční skupina na území
Orlicka zabývá naleznete zde:
www.masproorlicko.cz

www.facebook.cz/mas.orlicko/

V projektech MAP II (Místní akční plán vzdělávání) pokračujeme
v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele, ale i pro jednotlivé školy.
Celkem máme na území Žamberecka a Králicka 5 dlouhodobých projektů
a za rok 2019 jsme obdrželi celkem 46 investičních záměrů z tohoto
území.

Na

území

Orlickoústecka a

Českotřebovska máme
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dlouhodobých projektů a v rámci sběru investičních záměrů jsme za rok
2019 obdrželi 37 projektových záměrů z tohoto území. Součástí projektů
je také pořádání různých workshopů, kulatých stolů, ukázkových hodin,
seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky
kterým se snažíme podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků do 15 let.
Děkujeme všem za velký zájem o jednotlivé akce i za nádherné zpětné
vazby, které se nám od vás vracejí.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2020!
MAS ORLICKO, z.s.

Naděje-domácí zdravotní péče
Vážení spoluobčané,
23 let jezdíme do Vašich domovů, vídáte naše auta, znáte nás
osobně. Jako každý rok, tak i letos se snažíme připomenout občanům, že
v jejich regionu poskytujeme domácí zdravotní a paliativní péči.
Asi všichni víte, že provádíme odběry biologického materiálu,
převazy ran, ošetřovatelskou rehabilitaci u pacientů, kteří se obtížně nebo
vůbec nepohybují. Do péče přebíráme nejen klienty, kteří opouštějí
nemocniční zařízení. V domácím prostředí provádíme základní i odborné
výkony /infuzní terapie, pooperační péče.

V poslední době dochází

k nárůstu klientů s paliativní péčí - za poslední 2 roky až o 50%.
V rodinách, kde to situace umožňuje, pomáháme doprovázet těžce
nemocné klienty na jejich poslední cestě.
Proto oslovujeme Vás občany s žádostí o finanční podporu
k zajištění lepší vybavenosti a zkvalitnění péče. Finanční příspěvky budou
tak jako v minulých letech použity k zakoupení elektrických lůžek, vozíků,
chodítek, oxygenátoru a dalších, a ty následně použity v rodinách.
S pomocí sponzora

jsme pořídili 3 elektrická lůžka, 2 vozíky a

chodítka. Tyto pomůcky mají každodenní využití a pociťujeme stále jejich
nedostatek. Také nám velmi pomohla firma se zakoupením jednoho auta.
Jsme bezpříspěvková organizace, hrazená pouze zdravotními
pojišťovnami.

Proto Vás i koncem roku 2019 opět oslovujeme s žádostí o finanční
příspěvek. Mnozí z nás v čase předvánočním rekapitulujeme a více
myslíme na pomoc druhým ve svém okolí. Doufáme, že i v letošním roce
nám zachováte svou přízeň. Za všechny příspěvky předem děkujeme.
Finanční dary lze předat osobně nebo zaslat na účet č. 1221399339/0800
Krásné prožití adventního času
přeje Naděje-domácí zdravotní péče, Jablonné nad Orlicí

Společenské události
Narození:
V prosinci 2019 se narodil:

Viktor Žemlička, Mistrovice č. 96

Novému občánkovi i jeho rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V prosinci 2019:

V lednu 2020:

Karla Hejlová, č.p. 123, 77 let

František Chejnovský č.p.17, 73 let

František Novotný, č.p. 137, 73 let

Marie Hricinová, č.p. 74, 75 let

Miloš Barnat, č.p. 12, 73 let

Jiřina Pauková, č.p.24, 75 let

Alena Malá, č.p. 116, 70 let

František Bartoníček, č.p. 159, 72 let

Marie Oškerová, č.p. 26, 85 let

Ludmila Prokopcová, č.p. 2, 86 let

Ludmila Balášová č.p. 21, 82 let

Anna Vyhnálková č.p. 156, 83 let

V únoru 2020:
Josef Baláš č.p. 21, 84 let
Anna Richtrová, č.p. 170, 76 let
Jiřina Dušková, č.p. 87, 79 let
Oldřich Zahradník, č.p. 98, 84 let

Oldřich Horáček, č.p. 86, 72 let
Jaroslava Leskovcová, č.p.50, 72 let
Jana Stejskalová, č.p. 145, 73 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Diamantová svatba
Manželé Ludmila a Josef Balášovi č.p. 21 dne
26.10.2019 oslavili překrásné životní jubileum 60 let
společného života, tj. diamantovou svatbu.
Manželům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a nadále vzájemné
pochopení a toleranci na další společné cestě životem.
V podzimních dnech nás opustil
4. listopadu zemřel ve věku 73 let náš rodák z č. 106
Ing. Jan Valenta. Vystudoval stavební průmyslovku
v Letohradě a stavební fakultu ČVUT v Praze. Žil a pracoval v Trutnově u
ČSD. Intenzivně se zajímal o astrologická pozorování.
Josef Baláš

Knihovna Mistrovice
Proč číst
Podle provedeného průzkumu v nedávné době více než třetina
dospělých nepřečte za rok ani jednu knihu. Podle podobných průzkumů
se více než 95 % dospělých dívá alespoň jednou denně na televizi nebo
na internet. Samozřejmě, zdůvodní si to tak, že nemají na čtení knih čas.
Ale nelžou sami sobě? Televize a internet přinesly pro lidskou
společnost mnoho dobrého, informativního a zajímavého, ale je to pro nás

skutečně to nejlepší? Pravda, je to nejpohodlnější. Sednout si před
televizi, vypnout mozek, přijímat, co mi někdo předloží, ať je to dobré a
pravdivé nebo zavádějící, či dokonce vysloveně lživé a pobuřující. Jistě,
jsou tu i programy ukazující krásy přírody nebo přinášející radost a
poznání, ale musím přijímat to, co je mi předkládáno právě teď a někým
jiným. Trochu zjednodušeno, odnaučuje nás to myslet. Nebo je to účel?
Jedním z argumentů, proč není potřeba číst knihy je to, že všechno
najdu rychle na internetu. Kus pravdy to je, ale opravdu jen kus. Internet,
který přináší neuvěřitelné množství informací, je dnes přehlcen v takovém
rozsahu, že se nám o tom dříve ani nezdálo. Ale jsou to někdy informace
povrchní, někdy až lživé, informace, které jsou tam vkládány anonymními
lidmi, informace, za které nikdo neručí a ani za ně nemusí zodpovídat,
když se pod ně nemusí podepsat. Ale i tak je cenným, ale hlavně rychlým
zdrojem poznání. Z internetu se stal dobrý sluha, ale zlý pán.
U knih je to jinak. Autor si zodpovídá za to, co napsal. Žádný internet
nemůže zatím nahradit myšlenkové bohatství a množství informací, které
obsahují knihy. Ke knize se mohu kdykoliv vrátit, zastavit čas,
popřemýšlet, knihu odložit a kdykoliv ve čtení pokračovat, a když nás
nezaujme, tak ji odložit a sáhnout po jiné.
Tak jen několik stručných argumentů, proč právě číst knihy:
• Lidský mozek je orgán jako každý jiný. Jen jeho procvičováním se
udržuje v aktivitě. Je dokázáno například, že starší lidé, kteří čtou,
trpí daleko méně senilitou nebo Alzheimerovou nemocí.
• Čtení snižuje stres. Ponoříme-li se do nějakého pěkného románu,
který nás zaujme, tak jen tím, že náš mozek pracuje myšlenkově
v prostředí a ději, o kterém čteme. Zapomeneme na starosti a strasti
běžného života.
• Čtení přináší každému znalosti a to je to, co žádnému nikdo
nevezme. Můžeme ztratit ledacos, ale znalosti nám zůstanou.

• Čtení zlepšuje paměť. Tím, že mozek při čtení intenzivně pracuje a
ukládá do paměti vše, o čem je děj, stimuluje myšlenkové pochody,
a tím i paměť.
• Čtení rozšiřuje slovní zásobu (důležité zvláště u dětí), učí analyticky
myslet, zlepšuje soustředění, pomáhá ke zlepšení psaní a
vyjadřování a dalo by se vypsat ještě mnoho dobrého, co nám čtení
může přinést.
• Snad největším přínosem čtení je prostá radost, kterou čtení dobré
a zajímavé knihy přináší. Čas, který při tom strávíte, je prostě jen
Váš. Je to Váš čas pro zábavu i poučení. Při čtení si odpočine
nejenom tělo, ale i duše.
• Blíží se nový rok a zimní večery. To je ideální čas k předsevzetí, že
si přes zimu něco pěkného a zajímavého alespoň chvíli každý den
přečtu. Na jaře Vám pak mozek i duše poděkují.
K tomuto předsevzetí ráda přispěje Místní lidová knihovna.
K dispozici je přes 6 000 svazků knihovního fondu, který je trvale
doplňován, ale i roční obměna asi 200 knih z fondu Střediskové knihovny
v Jablonném, včetně knih pro děti a mládež a povinné školní četby. Takže
je z čeho vybírat. Ale zajišťuji i knihy z ostatních knihoven v okolí i těch
knih tíže dostupných (především odborných) z knihoven vzdálených.
Připomínám, že půjčovní doba je každé pondělí od 17 do 20 hodin.
V poslední době mě zaujaly například knihy Moudrost lesů a Tajný
život stromů od Petra Wohllebena, předního ekologa, které se staly
okamžitě po vydání světovým bestsellerem a takřka učebnicí praktické
ekologie.
Srdečně zvu k návštěvě knihovny a přeji mnoho pohody, zdraví a
pěkných chvil v novém roce strávených nad knihami z naší knihovny.
Ladislav Svoboda, knihovník

Lampionový průvod
Dne 24. 11. 2019 se uskutečnil 3. ročník Lampionového
průvodu v Mistrovicích. Byla pro nás velká radost, že průvod
měl hezkou účast, někteří dorazili i z okolních vesnic a měst.
Celkem se nás sešlo 77 lidí, z toho 39 dětí. Letos jsme se sešli na
náměstíčku u Obecního úřadu a šel se společný průvod až do místní
tělocvičny, kde byl připravený program. U vstupu každé dítě dostalo
odznak a omalovánku. Po vstupu do tělocvičny čekala na děti dvě
stanoviště s úkoly a možnost vyrábění (malování obrázku na téma
Vánoce, sádrové vánoční ozdoby na stromeček, které si děti pomalovaly
temperovými barvami a odnesly domů). Menší občerstvení zpříjemnilo
posezení nejen rodičům, ale i dětem u sledování promítané pohádky, tím
bychom chtěli poděkovat Kubovi Šípkovi za umožnění.

Rády bychom poděkovaly všem,
kteří byli ochotní a vypomohli nám. Ať už
se jednalo o pomoc u stanovišť, při vstupu,
občerstvení či úklidu. Děkujeme. Vybrané
peníze byly pro MŠ Mistrovice, za které
jsme jim pořídily hodnotný dárek v podobě
stavebnice.
Budeme rády, když Lampionový průvod bude takovou menší tradicí
v Mistrovicích.
Denisa Krejčová, Lenka Motlová
Aktivním maminkám moc děkujeme za
nápad, přípravu a realizaci
Lampionového průvodu v Mistrovicích.
Těšíme se na další ročník.

Rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu 2019 odpoledne se konalo na naší
návsi tradiční zahájení adventu – rozsvěcení vánočního
stromu. Možná tomu napomohla již několikaletá tradice, nebo pěkné
počasí, ale na tuto malou slavnost přišlo opět více lidí než v minulém roce,
a ti pomohli vytvořit příjemnou a pohodovou předvánoční atmosféru.
Po zahájení panem starostou Petrem Maříkem vystoupily dětí z
místní školy a školky s námětem Vánoc a se zpěvem koled. Následovalo
rozsvícení vánočního stromu panem starostou a překvapení v podobě
velkého osvětleného sněhuláka.
Průběžně probíhal prodej vánočních dárků a ručních výrobků, které
zhotovily hlavně místní ženy, ať to byly adventní věnce, hračky, rukodělné

výrobky nebo nejrůznější občerstvení. Samozřejmě se s občerstvením
zapojili v hasičské zbrojnici i hasiči, obec s nabízeným čajem a vánočním
punčem a místní hospodyňky s vánočním cukrovím.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto
krásného setkání podíleli, ať to byli pracovníci obecního úřadu, škole a
školce za vystoupení, všem, kteří obohatili tuto akci prodejem svých
výrobků, poskytovali občerstvení, ale také všem, kteří pomohli svou účastí
k pěknému průběhu celého podvečera.
Jako jiná léta napekly ženy, babičky, (zdarma) krásné vánoční
cukroví k prodeji, který slouží k získání finančních prostředků na případné
charitativní akce a v současné době na podporu opravy omítky místního
kostela. Prodejem vánočního cukroví a dobrovolným příspěvkem při
podávání vánočního punče a čaje se podařilo získat 9 914 Kč.
Cukroví do balíčků napekly:
Věra Štěpánková z Mistrovic

Lída Faitová z Mistrovic
Majka Filipová z Mistrovic
Maruška Jirásková z Mistrovic
Zdenka Mikmeková z Mistrovic
Dráža Pauková z Mistrovic

Deniska Tejklová z Dolní Dobrouče
Eva Tejklová z Dolní Dobrouče
Elenka Náglová z Dolní Dobrouče
Jana Náglová z Dolní Dobrouče

Jana Stejskalová z Mistrovic

Mirka Dočkalová z Letohradu

Inka Svobodová z Mistrovic

Dále děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na veškeré výzdobě
čekárny a jejího okolí, zejména: paní učitelce Škorvánkové, paní
Urbanové a celé její rodině a rodině Fadrných.
Ještě jednou srdečný dík všem za dobrou vůli a nezištnou pomoc a
hojnou účast.
Ladislav Svoboda

5. oddíl skautů a skautek Mistrovice
Drakiáda
Letos jako již
několikrát v minulosti jsme využili
nádherné podzimní počasí a uspořádali
Drakiádu. V sobotu 19.10. po obědě
jsme se sešli u klubovny, kde jsme
v rozličných disciplínách poměřili svoje
schopnosti ve skládání vlaštovek. Poté jsme se přesunuli na kopec nad
koupalištěm, kde k nebi vystoupalo bezmála 15 draků všech tvarů a
barev.
Podzimní výprava
V pátek 22. 11. odpoledne jsme se sešli v Mistrovicích u kostela.
Autobus nás dovezl do Jablonného na vlak, kde už čekal zbytek naší
skupiny a mohli jsme vesele vyrazit do Zlatých Hor. Po dlouhé cestě
jsme se ubytovali v místní skautské klubovně, navečeřeli se a zahráli si
pár seznamovacích her.
V sobotu ráno nás probudil pirátský kapitán Jack Sparrow, který
nás provázel celým dnem. Byli jsme obhlédnout místní zlatokopecký
skanzen, kde nás upoutal vodní kanál zdánlivě tekoucí do kopce. Svedli
jsme námořní bitvu, kterou bohužel ukončil brzký západ slunce a večer
jsme vyráběli krásné kožené turbánky.
Domů jsme dorazili v neděli asi v 16 hodin, ještě na nádraží děti
obdrželi čestné místo v posádce Jacka Sparrowa. Domů jsme se vrátili
plní dojmů a radosti z příjemně prožitého víkendu.
Za 5. oddíl Vojtěch Baláš

Mistrovická prodejna

Memoriál Járy Masopusta 2019
V sobotu 16. listopadu 2019 se v Mistrovicích uskutečnil již 22.
ročník Memoriálu Járy Masopusta v rapidu, kterého se zúčastnilo 72 hráčů
nejen z našeho kraje. Tři šachisté se dostavili i z

Polska.

Samostatným vítězem se stal Martin Šmajzr z Ústí n/O. se ziskem 7,5/9
bodu před FM Marianem Sabolem z Vysokého Mýta a Tomášem
Pokorným z Lanškrouna, nejlepší ženou byla Dominika Šmajzrová z Ústí
n/O. a nejlepším seniorem se stal Václav Chládek z Lipovce.
Další ročník turnaje je naplánován na sobotu 14.11.2020 od 9:00
hodin.

FK Mistrovice
Podzimní část sezóny by se dala rozdělit na dvě části. První, ve které
jsme měli potíže se skórováním a druhá, ve které jsme tento neduh ve
většině zápasů odstranili a následně i bodovali.
Letní změna trenéra se projevila více, než jsme čekali. V podstatě
se dá říci, že jsme v létě ztratili jednoho hráče a tři nové jsme získali,
nicméně hned několik hráčů mělo celou řadu absencí a po započtení
zranění jsme se téměř na žádný zápas nesešli v ideální a plné sestavě.
Přišli jsme tak o výhodu nastupování v ustálené sestavě. Kromě brankářů
byl pouze jeden hráč v poli, který nastoupil do všech zápasů na stejném
postu. Ostatní byli nasazováni na různých postech prakticky každý zápas
a příliš tak nepřekvapí fakt, že nebyla dvě utkání, do kterých bychom
nastoupili ve stejné sestavě.

Řečí čísel: ve třinácti zápasech jsme získali 14 bodů, vstřelili jsme
19 branek a 35 inkasovali. V polovině soutěže jsme na 11. místě se ztrátou
pouhého bodu na Verměřovice a Albrechtice. Přikládám i přehled všech
podzimních výsledků.
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Po posledním zápase se konala valná hromada, na které byli zvoleni
noví členové výkonného výboru klubu. Novým sekretářem se stal Pavel
Kalousek a volenými členy výboru klubu byli zvoleni Lubomír Dvořáček a
Dominik Stejskal.
Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na
webu fkmistrovice.unas.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný

Činnost mladých hasičů
ZÁŘÍ je ve znamení nepovedených útoků. Snažíme si
poslední útok v Letohradě užít, proto jsme co nejdéle
na trati, mladší 68,64, starší 37,23. Bohužel to přispělo

k propadu celkového umístění. Starší ze 7.místa na 10. místo. Mladší 29
bodů 12. místo. Dorostenky a ženy běží poslední útok velké ceny
ústeckoorlicka, konaný v Nekoři. Pěkný útok a získávají pohár za 2. místo.
V celkovém umístění berou 4. místo z 11 družstev. V jednotlivcích se daří
Martinovi, v Mladkově 8. místo, v Bohousové 5. místo, 8. místo Černovír.
Na memoriálu Zdeňka Veselého v Černovíru předvedeme, že neumíme
uzle a střílet, proto mladší 26. ze 42 hlídek, starší 20. místo ze 44 hlídek.
ŘÍJEN Důležité podzimní kolo hry plamen. A zase nás uzle posunuly z 16
příčky až na 30. místo.
LISTOPAD Pečeme perníčky, vánočky, čertíky, pusinky a těšíme se na
společnou akci, kterou pořádáme spolu s obcí Mistrovice. Akce se
vydařila, proto děkujeme všem lidem, kteří u nás poseděli v hasičárně,
nebo nakoupili naše výrobky.
PROSINEC Ocenění dětí za jejich docházku na valné hromadě. Děkujeme
obci Mistrovice za jejich podporu.
LEDEN 2020 Srdečně Vás zveme na Hasičský bál.
Za mladé hasiče Romana Dolečková

Zpráva z oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu pokračuje ve své činnosti i v sezoně 2019/2020 ve
své činnosti. V letošní sezoně máme do soutěží přihlášena tři družstva, a
i přes drobné problémy, způsobené hlavně odchodem několika hráčů, se
v nich snažíme reprezentovat naši obec.
Protože se přes léto soutěž nehraje, a ani z řad místních hráčů není velký
zájem o letní pinkání, přizvali jsme k účasti na letních trénincích hráče ze
širokého i blízkého okolí. V tělocvičně se tak v létě scházeli ti opravdu

zapálení stolní tenisté, kteří do Mistrovic jezdili ze Studeného, Těchonína,
Mladkova, Letohradu, Libchav, Ústí nad Orlicí, Brandýsa nad Orlicí,
Hnátnice a třeba i České Třebové. Scházeli jsme se v počtu 8 až 14 hráčů.
Potěšitelné je, že všichni přespolní velmi kladně hodnotili naše zázemí a
podmínky, které pro náš koníček máme.
Po zářijovém losu soutěží už jsme se všichni začali těšit na to, až se
postavíme za stůl k ostrému zápasu. Pro tuto sezonu jsme přihlásili
družstvo „A“ do krajské soutěže, a družstva „B“ a „C“ do okresních soutěží.
Po loňské premiéře v kraji se naše „A“ posílené o dva nově příchozí hráče
statečně pere o čelo tabulky. Jejich smělý plán pokusit se postoupit do
divize se možná zpočátku jevil jako velmi odvážný, ale už po polovině
sezony se ukazuje, že by to opravdu mohlo jít. Rozhodující fáze bude po
vánoční přestávce, a všichni věříme, že to naše „A“ dokáže.
Družstvo „B“ se opět pere v nejvyšší okresní soutěži. A není to mnohdy
jednoduchý boj. Když jsme přihlašovali soutěž, netušili jsme, že právě
naše „B“ postihnou odchody hráčů nejvíce. A tak mnohdy velmi
improvizovaná sestava bojuje o přežití v této soutěži. Po polovině sezony
vládne zatím mírná spokojenost, protože se daří držet umístění mimo
sestupové příčky.
Družstvo „C“ v OP 3. třídy odehrálo několik velmi kvalitních utkání, a před
posledním letošním kolem, ve kterém dojde na pikantní souboj nejlepších
čtyř družstev této soutěže se pohybuje na průběžném třetím místě
celkového pořadí.
Po necelé polovině sezony tak v oddíle vládne mírná spokojenost, kterou
nám kazí pouze fakt, že i v našem sportovním odvětví dochází k úbytku
hráčů. Bohužel ani nevidíme to světýlko na konci tunelu v podobě
nějakých nových nadějí. Můžeme jen vzpomínat na roky, kdy žáci
Mistrovic hráli na mistrovsví republiky.

Na závěr bych Vás chtěl pozvat, přijďte se podívat, jak vypadá stolní tenis
na soutěžní úrovni, Myslím, že zvláště zápasy krajské soutěže mají svoji
kvalitu a je se opravdu na co dívat.
Zápasy krajské soutěže:
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Mistrovice „A“ – Ústí nad Orlicí „C“
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29.02. 2020 v 13:00 hod. Mistrovice „A“ – Moravská Třebová „A“

Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Podzim v mateřské škole
V září

jsem

nastoupila jako

učitelka

do

mateřské školy

v Mistrovicích. Již o prázdninách jsem měla možnost poznat některé děti

a jejich rodiče. Jsem moc ráda, že mohu pracovat ve školce, kde vládne
příjemná rodinná atmosféra a v obci, která je umístěna do tak malebné
krajiny.
Ve třídě Sluníček mám společně se zkušenou paní učitelkou
Martinou Balášovou na starost patnáct dětí, z nichž čtyři jsou na sdílených
místech. Jsou to ty nejmenší děti v naší mateřské škole a já nepřestávám
žasnout nad tím, že dokáží dojít k Pomníku neznámého lyžaře nebo
dokonce k vysílači. A jsem vděčná za to, že máme možnost být denně
v přírodě. Pro člověka z města to není samozřejmost. Vnímám také jako
velmi pozitivní propojení mateřské se základní školou, což nabízí spoustu
příležitostí ke spolupráci. Jsme vděčni za školní asistentku Markétu
Pecháčkovou, která nám v ranních hodinách vypomáhá.
Vzhledem k nízkému věku dětí jsme na podzim řešili především
adaptační obtíže, které již téměř všechny děti překonaly. Chtěla bych
poděkovat všem rodičům, kteří s námi v tomto období intenzivně
spolupracovali a společně se nám podařilo adaptaci dětem co nejvíce
ulehčit.
I díky krásným tématům ve školním vzdělávacím plánu se nám
podařilo děti zapojit do všech činností a společně si hrát, zpívat, cvičit,
tvořit, vzdělávat se a relaxovat.
Společně se třídou starších dětí – Koťátek, kterou vede vedoucí
učitelka Slávka Nastoupilová a Anežka Foglová, jsme se zúčastnili
lehkoatletického dopoledne v Sutici. Všechny děti se zapojily, radostně
sportovaly a „fandily“ kamarádům. Společně jsme také byli pouštět draky
kousek od Březin.
Děti ze třídy Koťátek pravidelně nacvičovaly se svými učitelkami
krásný taneční program se stuhami pro seniory z obce. Věřím, že jim
udělal radost.

„Sluníčka“ uspávala broučka v Sutici a v rámci tématu: „Co vyprávěl
starý kámen“ přijala pozvání od manželů Čiperových. Těm bych ráda
poděkovala za názorné ukázky toho, jak se dříve žilo. Děti si mohly
vyzkoušet praní v pračce „Kývačce“, pohoupat se na sto let starém
koníčkovi a posedět si na peci. Manželé Čiperovi dětem ukázali, jak se
štípaly šindele, jak se topilo, vařilo a peklo v peci. Mnohokrát děkujeme za
jejich laskavý výklad, ukázky a ochotu předat svoje vědomosti dětem.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem kolegyním v mateřské
škole a ostatním zaměstnancům za laskavé přijetí do kolektivu a za
velikou podporu. Vážím si toho o to víc, že jsme vměstnáni do tak malého
prostoru, a to vyžaduje úzkou spolupráci a výbornou organizaci. Kdo
v mateřské školce v letošním školním roce byl, ví, o čem píši. Doufám, že
se podaří rozšířit prostory školky co nejdříve.
A co nás ještě čeká v letošním roce? Těšíme se na Mikuláše,
praktikantku Martinu a Vánoční program v Potštejně na zámku, kam
počátkem Adventu pojedeme.
Vyrábíme rekvizity a připravujeme vystoupení na „Rozsvícení
vánočního stromu“, kde se jistě všichni potkáme.
Za celý kolektiv mateřské školy bych Vám chtěla popřát klidné
Vánoce plné porozumění a blízkosti rodiny. A v novém roce mnoho
důvodů k radosti.
Petra Masarovičová
Poděkování Kristýně, rozené Pankalové, která občas věnuje do mateřské školky
pěkné odstřižky látek. Letos z nich všechny děti mají vytvořeného veselého
čertíka.
Děkují paní učitelky z mateřské školy Mistrovice
Zajímavá tělesná výchova
V úterý 26.11.2019 jeli 3., 4. a 5. ročník ZŠ Mistrovice o tělesné
výchově do Skipi do Letohradu s paní učitelkou Mirkou Škorvánkovou. Jeli

jsme z autobusové zastávky z Mistrovic ve 13:18 hod. na autobusové
nádraží Letohrad. Po příchodu do Skipi jsme se převlékli do sportovního
oblečení a zuli si boty. Na velké prolézačce jsme hráli různé hry. Také
jsme jezdili na kárách a skákali na trampolínách. Domů jsme se vrátili
autobusem v 15:36 hod. a ve škole jsme byli kolem 16. hod. pro aktovku.
Bylo to super.
Napsal žák 4. ročníku
Reakce dalších žáků:
• Zapojili jsme hodně cviků (tedy i svalů): skákání, běhání, lezení,
prolézání, stavění, šlapání i klouzání.
• Byl to super tělocvik a moc rád bych si ho zopakoval.
• Na autobusovém nádraží jsem potkala svoji sestru.
• Hráli jsme tam i stolní fotbálek.
• Občerstvení v restauraci také nechybělo.
• Doporučuji se tam podívat ještě jednou! Super tělesná výchova.
• Tělocvik za odměnu.
• Hráli jsme na POLDY a ZLODĚJE.
• Ve Skipi se mi moc líbilo. Bylo to moc super. Všichni jsme se těšili!
• Bylo to neobvyklé a pro někoho nové. Ve Skipi jsem ztratil strach
z výšek. Myslím si, že si všichni Skipi užili a pro mě to byl nejlepší
tělocvik.

Přeje kolektiv zaměstnanců Základní školy Mistrovice.

Dokumenty o Mistrovicích
V sobotu dne 7. 12. 2019 na Valné hromadě Sboru dobrovolných
hasičů byly promítány dva krátké filmy z historie naší obce. Prvním filmem
byl snímek z výstavby hasičské zbrojnice v roce 1958 s následnou
slavností při jejím otevírání spojenou s Okresním dnem Požární ochrany
dne 22. července 1962 na hřišti v Mistrovicích. Tento snímek má
zajímavou historii. První část natočili členové Sonor klubu z Jablonného
nad Orlicí, druhou, obsáhlejší, natočil pan Josef Vyhnálek čp. 156 z
Mistrovic. Ten tu svoji část půjčil k okopírování do Sonor klubu pro archiv
historických filmů pana Vladimíra Venda st., vedoucího Sonor klubu. Po
požáru budovy pana Venda st., kde shořela velká část tohoto archivu, se
považoval tento film za zničený. Až v současné době p. Vladimír Vend ml.
při rekonstrukci zbytku archivu na tento materiál narazil a zrekonstruoval
jej do digitální podoby.
Podobnou historii má i druhý snímek, a to Pozvání do naší obce,
který natočil také Sonor klub z Jablonného. Před několika lety se nám
tento film podařilo primitivním způsobem převést do digitální podoby,
protože původní film se poškodil při požáru promítačky a ani promítačka
již není funkční. Z půjčené promítačky se film promítal na filmové plátno a
zároveň snímal digitální kamerou. Výsledek byl takový, jaký byl. Chvějící
se obraz, trochu rozmazaný, s viditelnou stopou po slepování filmu. Přesto
jsme byli rádi, že se zachoval pro budoucnost alespoň v takovém stavu.
Díky panu Vendovi ml. se podařilo tento snímek pomocí moderní
technologie opět vyčistit, stabilizovat a zaostřit obraz, takže vzniklo pěkné
historické dílo, které natočeno prakticky před padesáti lety může ukazovat
život naší vesnice a jejích obyvatel ještě dalších mnoho let.
Třetím snímkem, který nám byl dán k dispozici, je Komorový odstřel
v lomu z roku 1961. Ukázalo se tehdy velké riziko v té době používané
technologie komorových odstřelů, kdy se při použití velkého množství

trhaviny uložené v podzemních chodbách narušila skála tak, aby šla
potom snadněji těžit. Tehdy ale došlo vzhledem k tektonické poruše
skalního

masívu

k sesuvu

velkého

množství

kameniva, takže

byla zavalena silnice Jablonné nad Orlicí – Lanškroun a zčásti i řeka. Jen
pro zajímavost, byl to první amatérský dokumentární film vysílaný v České
televizi.
Chtěl bych tímto poděkovat panu Pavlu Kalousovi za upozornění a
hlavně panu Vladimíru Vendovi ml. z Jablonného nad Orlicí za to, že
umožnil a zdarma zrestauroval tyto historické dokumenty, tak důležité pro
historii naší obce, už vzhledem k blížícímu se výročí 650 let od první
písemné zmínky o jejím založení.
Ladislav Svoboda, kronikář
Přejeme Vám radostné a pohodové vánoční i
zimní dny, do nového roku 2020 Vám přejeme
pevné zdraví a spokojenost.
Všem našim příznivcům děkujeme za jejich
příspěvky a těšíme se na další spolupráci
v následujícím redakčním roce.
Redakční rada Mistrovických zpráv
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