Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes zahájím tématem, o kterém jsem již dříve informoval - oprava
kostela sv. Jana a Pavla v Mistrovicích.
Vzhled kostela je neutěšený a zbývá opravit dvě stěny. Jedná se o
kulturní památku, tak se snažíme získat příspěvek z dotačních programů.
V průběhu února jsem podal žádosti, a to hned tři. Nezbývá než čekat,
jaký rozsah opravy budeme schopni realizovat, pokud a v jaké výši nám
dotaci přidělí.
Na 10. zasedání dne 19. 12. 2019 zastupitelé schválili rozpočet na
rok 2020. Plyne z něho, že prioritou pro tento rok je realizace zasíťování
nových parcel. V podzimních měsících proběhlo rozčlenění celé lokality
na stavební parcely a proběhl jejich zápis v katastru nemovitostí.
Přípravy zasíťování stály již mnoho času, nákladů a bohužel i
čekání, protože jak je u nás poslední dobou zvykem, na úřední razítka se
čeká dlouhé měsíce, přestože by měla být do několika týdnů. Pro stavební
řízení to platí dvojnásob. Dočkali jsme se a potřebná vyjádření máme
shromážděna.
V současné době zahájíme tedy vyjmutí pozemků ze ZPF, územní
řízení, následovat bude stavební řízení a vysoutěžení dodavatele.
Termíny se budou upřesňovat.
Jako součást akce na zasíťování probíhá příprava podkladů pro
vybudování chodníku. Nový chodník naváže u garáží u hřiště na stávající
chodník a bude pokračovat podél garáží, podél kurtů až dolů ke křižovatce
a za křižovatkou až k novým parcelám. Předchozí úsek chodníku jsme
realizovali pomocí dotace, která byla ve výši 95 %. I na tento nový úsek
se pokoušíme získat tutéž dotaci. Bohužel se jedná o peníze
z Evropských fondů a je otázkou, jestli nás, vzhledem k aktuálním
událostem v dotační oblasti, „nehodí přes palubu“. Co s tím, když některé
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projekty se hojně dotují a na jiné zkrátka nezbývá? Uvidíme, do které
skupiny projekt chodník zařadí…
Stejně velká pozornost je věnována i rozšíření kapacity místní
mateřské školy. V současné době je akce zcela na počátku, je připravován
projekt pro stavební řízení, konkrétní obrysy se budou postupně
upřesňovat a připravovat.
Petr Mařík, starosta

V Mistrovicích 24. 2. 2020
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012- 11-

Přítomno:
Zastupitelstvo
2019- 10- 1
2019- 10- 2
2019- 10- 3
2019- 10- 4
2019- 10- 5
2019- 10- 6
2019- 10- 7
2019- 10- 8

8 zastupitelů
obce Mistrovice schvaluje:
ověřovatele: Jiří Valouch, Marcel Pomikálek
program
smlouvu o spolupráci 19150 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. na
umístění sběrné nádoby na sběr a odvoz textilu
úprava Smlouvy o nájmu nebytových prostor 18046 dodatkem č. 2 od
1.1.2020 podle návrhu finanční komise
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb 18072
zastupitelstvo obce Mistrovice vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Mistrovice č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
zastupitelstvo obce Mistrovice vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Mistrovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
zastupitelstvo obce Mistrovice vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Mistrovice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

2019- 10- 9

obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 1/2019 o místním poplatku z
pobytu, obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti
dnem 1.1.2020. Vyhlášky nabývají účinnosti dříve než patnáctým dnem po
dni vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu, aby poplatek dle
těchto vyhlášek mohl být vybírán již za rok 2020, neboť místní poplatky
jsou poplatkem za kalendářní rok.

2019- 10- 10

závazným ukazatelem u paragrafu 3117 je položka 5331 (příspěvek na
provoz ZŠ a MŠ Mistrovice)

2019- 10- 11

možnost změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními na straně příjmů bez
omezení výše a na straně výdajů do 200 000,-Kč, ve vyšších částkách ve
vztahu k jinému veřejnému rozpočtu bez omezení výše, které vydává a
schvaluje starosta rozhodnutím
2019- 10- 12 střednědobý výhled 2021 - 2022
2019- 10- 13 rozpočet 2020
2019- 10- 14 plán k provedení inventur ke dni 31.12.2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2019- 10- 23 rozpočtové opatření 9_2019
5

2019- 10- 24 rozpočtové opatření 10_2019
2019- 10- 25 vítězem poptávkového řízení na akci "Oprava omítky kostela sv. Jana a
Pavla v Mistrovicích" část A a část B se stala firma: TK
V Mistrovicích 19.12.2019
Ověřovatelé:

Jiří Valouch, Marcel Pomikálek

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

440,- Kč

Poplatek za rekreační chalupu

440,- Kč

Občané ve věku 80 let a starší
Občané s průkazkou ZTP/P

220,- Kč
bez poplatku

Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině

bez poplatku

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

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
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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.

Nakládání s odpady
Každé město, každá obec, je dle zákona č. 185/201 Sb., o odpadech,
původcem komunálního odpadu, na kterého se vztahují všechny
povinnosti původce.
V praxi to znamená, že od chvíle, kdy fyzická osoba řádně uloží odpad na místo k tomu
určené, se tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu obec. Specifické
postavení obce jako původce vyplývá ze skutečnosti, že komunální odpad vzniká na
mnoha místech v obci a zajištění všech povinností vyžaduje specifické prostředky.
Za tímto účelem mají města a obce možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou
určí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Obec Mistrovice této možnosti využila a zastupitelé obce
schválili obecně závaznou vyhlášku obce Mistrovice č. 2/2017, která stanovuje
“systém nakládání s komunálním odpadem”. Nutno podotknout, že povinností každého
občana je ode dne, kdy tak obec určí, tento systém dodržovat.

Systém třídění a svozu odpadů v Mistrovicích
Naše obec pro Vás zajišťuje svoz odpadů rozdělených do kategorií podle
obecně závazné vyhlášky obce Mistrovice č. 2/2017. Svoz probíhá podle
harmonogramu svozu odpadů na daný rok nebo individuálně podle
dohody s jednotlivými dodavateli služby.
Směsný odpad je odpad zbytkový, který dáváme do odpadových nádob
(popelnic). Do směsného odpadu nepatří složky odpadu, které je fyzická
osoba povinna vytřídit: plast, sklo, papír, objemný odpad,
kompostovatelný odpad, stavební odpad, použité elektrozařízení a
nebezpečný odpad.
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Směsný odpad je svážen ve 14denním cyklu. Každý občan jej ukládá do
vlastních sběrných nádob. Majitel nádobu umístí v termín svozu před dům
na obvyklé místo, aby byla dostupná svozové firmě.
Objemný odpad je odpad, který díky svým rozměrům nelze odložit do
standardních nádob (popelnic). Jedná se především o vybavení
domácností, jako např. starý nábytek, koberce, linolea, matrace apod.
Odkládat objemný odpad na stanovištích mimo určené termíny je
porušením zákona o nakládání s odpady. Jedná se o založení černé
skládky, kdy viníkovi hrozí vysoká pokuta.
Objemný odpad je svážen 2x ročně společně s nebezpečným. Odpad je
možné po vyzvání obcí umístit na svozová místa. Obec zajišťuje dotřídění
a předání svozové firmě.
Mimo určený svoz objemný odpad není svážen a pokud má někdo
potřebu, je nutné odpad dopravit do sběrného dvora v Jablonném
nad Orlicí, kde ho za úplatu pracovníci dvora převezmou.
Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností, např. barvy, laky, chemikálie, léky, baterie, rozpouštědla,
kyseliny, rtuťové teploměry, mazací oleje a tuky apod. Takový odpad proto
vyžaduje speciální zacházení a speciální zneškodnění, aby neohrozil lidi
ani přírodu.
Nebezpečný odpad je svážen 2x ročně podle harmonogramu svozu na
daný rok. Tento odpad je díky své povaze nutné předávat svozové firmě
osobně. A to v určený čas na stanovišti u prodejny dle pokynu obce.
Recyklovatelné odpady - papír, plast, tetrapak, sklo.
Papírové obaly jsou sváženy systémem dům od domu 1x měsíčně.
Každý občan ukládá vytříděný odpad do pytlů, podobným těm, které
dostává při placení poplatku za odpady nebo sváže do balíků. Pytle a
balíky umístěné v termín svozu na obvyklé místo odveze svozová firma.
Modré kontejnery na papír umístěné na stanovištích neslouží pro
ukládání těchto pytlů. Plní pouze funkci doplňkovou.
Plastové obaly jsou sváženy systémem dům od domu 1x měsíčně.
Každý občan ukládá vytříděný odpad do pytlů, podobným těm, které
dostává při placení poplatku za odpady nebo sváže do balíků. Pytle a
balíky umístěné v termín svozu na obvyklé místo odveze svozová firma.
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Žluté kontejnery na plast umístěné na stanovištích neslouží pro
ukládání těchto pytlů. Plní pouze funkci doplňkovou.
Tetrapak je svážen systémem dům od domu 1x měsíčně. Každý občan
ukládá vytříděný odpad do pytlů, podobným těm, které dostává při placení
poplatku za odpad. Pytle umístěné v termín svozu na obvyklé místo
odveze svozová firma.
Svoz papíru, plastu a tetrapaku dům od domu bývá vytříděn velmi
pečlivě. To ale neplatí o třídění na stanovištích. Tam je často v
kontejnerech tolik nežádoucího odpadu, že se ani zdaleka nedá
mluvit o třídění. To má pak značný vliv na cenu za zpracování.
Sklo – bílé, barevné je ukládáno do bílých a zelených nádob umístěných
na kontejnerových stanovištích. Nádoby jsou vyváženy nepravidelně
podle potřeby.
Sklo, které není možné díky svým rozměrům umístit do nádoby není
ukládáno na zem ani do blízkého křoví, ale je svážené společně s
objemným a nebezpečným odpadem 2x ročně. Občan je po vyzvání obcí
umístí na svozové místo, kde ho převezme svozová firma.
Kovové obaly, tento kontejner je umístěn v zadní části stanoviště u
prodejny a je určen na obaly z kovu. Tím se rozumí hlavně plechovky od
nápojů a potravin nebo obaly od kosmetických výrobků včetně sprejů.
Nejedná se o kontejner na železný šrot. Ten obec není povinna svážet.
Svoz železného šrotu čas od času pořádají obecní zájmové složky.
Kompostovatelný odpad (bioodpad) - Jedná se o biologicky rozložitelný
odpad. Mezi bioodpad patří zejména potravinové zbytky z kuchyně,
odpady z ovoce a zeleniny, listí, plevel, tráva, pokojové květiny, drcená
nebo naštěpkovaná dřevní hmota, skořápky ořechů a vajec, čajové sáčky,
znečištěný papír apod. Do nádob na bioodpad není vhodné vhazovat
potraviny živočišného původu.
Bioodpad je pravidelně svážen 1x měsíčně v období od dubna do
listopadu. Každý, kdo má zájem odvážet kompostovatelný neboli
bioodpad si pořídí hnědou sběrnou nádobu, tu umístí v termín svozu před
dům na obvyklé místo, aby byla dostupná svozové firmě. Během zimního
období se bioodpad ukládá do nádob směsného odpadu.
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2x ročně obec pořádá také kontejnerový svoz bioodpadu, který je
organizován s ohledem na počasí. V jarním období jde o svoz shrabků ze
zahrad a na podzim o svoz listí. I v tomto případě se jedná o
kompostovatelný odpad a je třeba dodržovat pravidla svozu.
Drobné elektrozařízení zpětně odebrané z domácností. Tento druh
odpadu je možné ukládat celoročně do speciálního červeného kontejneru
umístěného na stanovišti u prodejny, který vyváží svozová firma dle
potřeby (prosíme respektujte pokyny uvedené na kontejneru a rozměry,
které kontejner pojme).
Elektro, které není možné díky svým rozměrům vložit do nádoby není
ukládáno na zem ani do blízkého křoví, ale je svážené společně s
objemným a nebezpečným odpadem 2x ročně. Občan je po vyzvání obcí
umístí na svozové místo, kde ho převezmou pracovníci obce nebo
svozová firma.
Textil, obuv, hračky, do této kategorie patří ošacení, ložní prádlo, bytový
textil, ručníky, párová nositelná obuv. Materiál může být použitelný i
nepoužitelný.
Tento druh odpadu má také svůj speciální kontejner na stanovišti u
prodejny (prosíme respektujte pokyny uvedené na kontejneru a rozměry,
které kontejner pojme). Obsah řádně uložený a uzavřený v igelitových
pytlích je svozovou firmou pravidelně svážen a dále se třídí. Slouží buď
pro potřeby charity nebo je recyklován.
Jedlé oleje neboli kuchyňské tuky nepatří do kanalizace. Tam působí
nemalé potíže, a proto je vhodné olej recyklovat. V obci byly na zkoušku
umístěny 4 označené nádoby určené na zpětný odběr oleje. Po zkušební
době bylo rozhodnuto, že v naší obci bude prozatím stačit jeden kontejner.
Ten je umístěn na stanovišti u prodejny. Do něho můžete odkládat olej
uzavřený v PET lahvi. Do nádob rozhodně nepatří jiné oleje něž jedlé ani
jiný odpad. Oleje syntetické a minerální jsou z kategorie nebezpečných a
o jejich likvidaci se stará každý občan sám.
Dále se také setkáváme nejen na kontejnerových stanovištích s odpadem,
který je ze zákona povinen likvidovat každý občan sám. Takovým
odpadem jsou pneumatiky, autodíly, provozní kapaliny strojů a
vozidel, stavební odpad, stavební suť. Tento materiál nevozí majitel do
lesa jako dekoraci, ale odveze ho do sběrného dvoru jako spořádaný
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občan. Tam ho za drobný poplatek převezmou a vystaví doklad o likvidaci.
Stejně postupuje každý občan v případě, že se potřebuje zbavit
jakéhokoliv odpadu mimo termíny nabízené obcí. Nemělo by se pak
stávat, že pár dní po svozu např. objemného, elektro a nebezpečného
odpadu, který probíhá podle vyhlášky 2x ročně, se na stanovištích začnou
hromadit poklady a kupí se tam celé pololetí.
Někdo by mohl namítat, že tu jsou přece placení lidé, kteří to po mně uklidí.
Opak je ale pravdou. Za odpad je odpovědný majitel odpadu až do
okamžiku, kdy je bezpečně uložen do nádoby nebo na místo k tomu v
daný čas určené. V žádném případě tímto určeným místem není přilehlý
kout nebo blízké křoví. To je opět považováno za založení černé skládky
a hrozí za takové jednání vysoké pokuty. Stanoviště u prodejny je z tohoto
důvodu již několik let monitorováno kamerou. I přesto je zde nekonečný
problém s kázní.
Buďme proto ohleduplní a respektujme tento systém. Vyhneme se
potom nepříjemným situacím buď na stanovištích kontejnerů nebo
při osobním jednání.

Informace ke svozu nebezpečného a objemného odpadu
Po dlouhodobé zkušenosti došlo v minulých svozech k drobné úpravě
svozového systému. Pro občany se ale nic zásadního nemění, a to ani v
počtu určených stanovišť ani v typu odpadu, kterého se tento svoz týká.
Jedná se o změnu v předávání odpadu svozové firmě.
Ke svozu je určeno sedm stanovišť. Z toho dvě hlavní a pět sběrných.
Sběrnými stanovišti jsou:
1. kontejnerové stanoviště u Mikmeků
2. kontejnerové stanoviště u hřiště
3. kontejnerové stanoviště u Oškerů
4. kontejnerové stanoviště u bytovek na horním konci
5. křižovatka do nové zástavby V Sadě na dolním konci
Z těchto stanovišť je odpad převážen na hlavní stanoviště, a to
naposledy v pátek ve 14.30.
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Hlavním stanovištěm objemného odpadu je Brodek, pro elektro a
nebezpečný odpad je určeno stanoviště u prodejny.
I na těchto stanovištích je odpad tříděn případně převážen, tak není nutné
například matraci vozit na Brodek a mikrovlnku k prodejně (samozřejmě,
zakázáno to není).
Svoz proběhne v pátek 20. 3. 2020 v 15.00 podle svozového kalendáře.
V tento čas si svozová firma převezme odpad na hlavních stanovištích.
Odpad je možné na určené stanoviště umístit již od okamžiku označení
stanoviště značkou s pokyny. Prosíme, aby na sběrná stanoviště nebylo
nic odkládáno později než ve 14.30 a to z důvodu převozu a třídění na
hlavních stanovištích. V tento čas je ze stanoviště také odstraněna značka
s pokyny. Hlavní stanoviště se uzavírá s odjezdem svozové firmy.
Jedním ze závažných problémů svozu je také to, že se na stanovištích
objevuje odpad, který není žádoucí. Proto prosíme věnujte pozornost
následujícímu seznamu.
Do svozu patří:
Elektro odpad: elektronika, elektrické spotřebiče, bílá technika, baterie včetně autobaterií, zářivky,..
* Nebezpečný odpad: obaly od chemických látek, olejů, barev - případně
i jejich zbytky, léky,
Objemný odpad: díly nábytku, matrace, koberce, linolea, velká skla
včetně drátěných, zrcadla,..
* Nebezpečný odpad je nutné předávat osobně svozové firmě na
stanovišti u prodejny v pátek v 15.00 a to kvůli identifikaci
nebezpečných látek. Častokrát se setkáváme se zvláštní nádobou s
podivným obsahem, kde se jen stěží určuje o jakou nebezpečnou
látku se jedná. Proto likvidaci nebezpečné látky je správné určení
kategorie klíčové.

Rozhodně nepatří do svozu:
pneumatiky, autodíly, stavební odpad (sanitární keramika, okna, dveře,
zárubně),
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stavební suť (cihly, cementy, izolace, krytina, eternit),
běžný tříděný odpad (papír, plast),
směsný komunální odpad, bioodpad, železo a barevné kovy,..
- tyto druhy odpadu je dle zákona o odpadech povinen každý
zlikvidovat sám nebo využít jiné svozy.
Všechny tyto informace budou vyvěšeny i na určených stanovištích již ve
čtvrtek před termínem svozu. Od této doby je možné na stanovištích
materiál odkládat. V případě nejasností je nás možno také kontaktovat na
telefonním čísle +420 773 225 662.
Prosíme Vás o kázeň, a to především na hlavních stanovištích, kde je
odpad již z velké časti vytříděn. Není také potřeba Vaše poklady schovávat
do skříněk, zarovnávat matracemi a podobně. Stejně jsou nakonec
odhaleny a v případě, že se jedná o nežádoucí odpad, tak je ze svozu
vyloučen.
Jiří Valouch

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020
Letošní jubilejní 20. Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání
do našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí,
kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i
v dnešním světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady,
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS
smysluplnou akci, do které se obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá
nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost,
aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí
nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce
podíleli buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz
Markéta Drmotová, 734 769 713
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020
Velké poděkování všem, co se aktivně podíleli na Tříkrálovém koledování
a také vám, kteří jste přispěli koledníkům do pokladniček.
V letošním roce jste koledníkům přispěli do pokladniček částkou 36 471,Kč, což je nejvíce co se od začátku Tříkrálové sbírky v Mistrovicích
vybralo. Vašich příspěvků si velmi vážíme.
Stanislav Valouch, místní asistent sbírky

Společenské události
Narození:
V prosinci 2019 se narodil: Viktor Žemlička, Mistrovice
č. p. 229 ( oprava z minulého čísla)
V lednu 2020 se narodil: Petr Mařík, Mistrovice č. p. 215
Novému občánkovi i jeho rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V březnu 2020:

V dubnu 2020:

Ladislav Šípek č.p. 32, 78 let

Marie Filipová č.p. 60, 74 let

Ivan Hricina, č.p. 149, 74 let

Marie Hubálková, č.p. 206, 77 let

Marie Jirásková, č.p. 186, 76 let

Jan Baláš, č.p. 63, 70 let

Alfréd Kaufmann, č.p. 124, 79 let

Ludmila Trampotová, č.p. 20, 78 let

Josef Baláš, č.p. 128, 75 let

Stanislav Stejskal, č.p. 73, 71 let

Anna Vávrová č.p. 138, 73 let

Jan Doleček č.p. 121, 75 let

Josef Baláš č.p. 158, 70 let

Jana Urbanová, č.p. 19, 79 let

Jiří Fait, č.p. 88, 71 let

Zdena Kaufmannová, č.p. 124, 79 let
Marie Kreuzigerová, č.p. 169, 70 let
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V květnu 2020:
Božena Stejskalová č.p. 73, 71 let

Ivan Krejčí, č.p.153, 75 let

Stanislav Vychytil, č.p. 91, 90 let

Vlasta Faltusová, č.p.164, 77 let

Josef Doleček, č.p. 9, 87 let

Ivan Štěpánek, č.p.163, 76 let

Štefan Kovalčík, č.p. 205, 71 let

Marie Balášová, č.p. 59, 81 let

Petr Hubálek, č.p. 84, 70 let

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

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
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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

Otevírací doba knihovny:
Obecní knihovna je otevřená každé pondělí od 17:00 do
20:00 v prostorách obecního úřadu.
Přijďte se podívat!
Ladislav Svoboda, knihovník
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Masopust
22. 2. 2020 prošel naší vesnicí již 26.
masopustní průvod. Účast
34
dospělých a 15 dětských masek je
průměrná. Nejmenší účast za ty roky
byla v roce 2002, kdy jsem měla pár
dní před porodem a průvodu se
účastnila pouze jako divák. Největší
účast měl rok 2014, kdy jsme oslavovali výročí 20 let. Tehdy v průvodu
chodilo 54 dospělých a 19 dětských masek, celkem 73. Velká účast 61
masek byla v roce 2017, kdy jsme se museli poprvé obejít bez našeho
kamaráda a spolupořadatele Stanislava Stejskala. Na Standu
vzpomínáme, a proto i letos jsme za něj zapálili svíčku. Průvod se protáhl
do večerních hodin, protože máme víc a víc baráků k obejdutí. Proto se
omlouváme těm, kam jsme nestihli přijít. Netruchlete, příští rok jdeme
obráceně, tak u vás budeme coby dup. Na zábavu dorazilo 88 platících
lidí a 19 masek. Z loňských let by vyhrál rok 2009, kdy přišlo 142 platících
a 32 masek. Druhé místo rok 2012 135 platících a 40 masek, třetí místo
rok 2011 115+40. K tanci hrál DJ René Kulhavý, který se snažil plnit přání
všem. Děkuju všem, kteří každoročně pomáhají s přípravou masopustu,
s výzdobou sálu, s večerním prodáváním (šatna, vstupné, pivo, kořalka).
Taky všem, co darují věci na hru o ceny a těm, co pomáhají s úklidem
sálu. Chválím za vzorně připravenou tombolu, občerstvení a milé obličeje,
těch, kteří na nás vzorně čekali. Už od roku 2004 dáváme částečný
výtěžek z masopustu do školky, školy, nebo pro mladé hasiče. Část
výtěžku jde na výrobu nových masek, na nákup nových doplňků. Letos
jsme předvedli nového medvěda, elfí skřítky, supermanku. Za část výtěžku
si děláme splnění, kde dostaneme dobrou večeři a dopíjíme, co se vybralo
po vesnici. Letošní výdělek půjde do školky. Příští masopust vychází na
13. února 2021. Další masopusty budou 26. 2. 2022, 18. 2. 2023, 10. 2.
2024, 1. 3. 2025, 14. 2. 2026, 6. 2.2 027, 26. 2. 2028, 10. 2. 2029 a 2. 3.
2030. Kdo má zájem prohlídnout si fotky z masopustů, koukněte na
stránky masopustu: http://masopust.mistrovice.eu
Za pořadatelé masopustu Romana Dolečková
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INZERÁT
Do pensionu Vila Mistrovice hledáme paní na úklid.
Kontakt Jitka Smetanova
Tel 777741473
Info@smetanuvstatek.cz
Do pensionu Vila Mistrovice hledáme údržbáře.
Kontakt Jitka Smetanova
Tel 777741473
Info@smetanuvstatek.cz

POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA
Zajíždí k nám do Mistrovic každou lichou středu v měsíci.
Prodej na návsi od 10.20 hod. do 10.45 hod.
Mobil: 723 570 603
Občané využijte této dobré příležitosti!
Základní škola a mateřská škola Mistrovice
zve všechny děti, mamky, taťky, babičky a dědečky …
na

Společný rodinný den
aneb

„S RODINOU MĚ BAVÍ SVĚT“
ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 16:00 na fotbalovém hřišti v Mistrovicích
soutěže a hry
občerstvení a zábava zajištěna
Těšíme se na Vás!
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Pozvánka na

BESEDU S DŮCHODCI
V pátek 17. 4. 2020 od 15 hodin v tělocvičně
- vystoupení dětí ze ZŠ Mistrovice
- úvodní slovo pana starosty
- tombola - malý příspěvek do tomboly je vítán
- hudba
Zajištěn odvoz, v případě zájmu, kontaktujte pana Valoucha
na tel. čísle 773 225 662

Zahrádkářky a zahrádkáři, přijďte na naši

12. JARNÍ BURZU
v sobotu 9. května 2020 ve 13,30 hodin
pod přístřeškem na hřišti
•

•
•

Přineste Vaše přebytky sadby zeleniny a letniček, pokojových rostlin, trvalek,
ale i léčivek a ozdobných keřů, zkrátka všeho, čeho máte doma nadbytek,
zakořeněné řízky nebo dospělé rostliny. Prosíme, je nutné, abyste uvedli u
rostlin jejich NÁZEV.
Čím více „zeleného“ přinesete, tím bude návštěva lepší.
Můžete zde nabídnout k prodeji i jiné vlastní výrobky.
Za rostliny přijímáme dobrovolný příspěvek.

Zveme Vás, i pokud žádné přebytky nemáte, přijďte na kus sousedské řeči a
příjemné posezení s občerstvením.
Zahrádkářky a zahrádkáři z Mistrovic
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Šachový oddíl, TJ SOKOL MISTROVICE, z.s.
VÁS ZVE NA

Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Turnaj sponzoruje obec Mistrovice
Datum konání: sobota 16. května 2020
Místo: tělocvična Mistrovice
Hlavní rozhodčí: Jiří Krištof, mobil: 776 096 873, e-mail:
jirikristof@seznam.cz
Ředitel turnaje: Karel Halbrštát, mobil: 606 101 706,
e-mail: khalbrstat@seznam.cz
Přihlášky: jmenovité písemně, telefonicky nebo nejlépe e-mailem na
adresu hlavního rozhodčího a ředitele turnaje do 14. 5. 2020 s uvedením
jména, dat. narození a ELA nebo VT. Nepřihlášení hráči budou do turnaje
přijati, zaplatí však navíc + 30,-- Kč za hráče.
Startovné: 50 Kč – bude vybíráno na místě (registrovaní v PDŠS mají
slevu 20,- Kč).
Hráči z listiny reprezentantů PDŠS mají slevu dle příslušné kategorie.
Materiál:na každého lichého hráče je nutné přivézt kompletní
šachovou soupravu a funkční digitální hodiny,
jinak pořadatelé nemohou zaručit přijetí do
turnaje.
Turnaje:

HD10:
HD12:
HD14:
HD16:
HD18:
HD20:

hráči narození 2010 a mladší
hráči narození 2008 a mladší
hráči narození 2006 a mladší
hráči narození 2004 a mladší
hráči narození 2002 a mladší
hráči narození 2000 a mladší

kategorie HD10-14 jsou postupové na MČR v rapid šachu
kategorie HD16-18 mohou být při malém počtu účastníků sloučeny do
jedné skupiny, Vyhlášeny pak ale budou jednotlivě
Systém turnaje: 9 kol švýcarským systémem v jedné skupině 2 x 20
minut + 5 s / tah.
Nasazování programem Swiss Manager. Hraje se
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podle Pravidel šachu FIDE a Přílohy pravidel šachu
ŠSČR pro rapid a bleskový šach.
Časový rozvrh:

8.00

–

8.45 prezentace

8.45

–

9.00 zahájení turnaje

9.00

–

15.45 I. – IX. kolo

15.50 vyhlášení výsledků, zakončení turnaje
O pořadí rozhoduje: vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle
systému FIDE);Buchholz krácený o výsledek soupeře
s nejnižším bodovým ziskem; Buchholz; hodnocení
podle systému Sonneborrn-Berger; vícekrát černé;
los.
Zápočet: všechny turnaje budou započteny na národní rapid LOK
Cenový fond: zajištěny věcné ceny, medaile pro všechny kategorie
Občerstvení: během celého turnaje hostinec U Novotnů
Poznámky: turnaj se bude řídit Přílohou ŠSČR pro rapid a bleskový šachprohrává druhý nepřípustný tah. Hráč smí mít u sebe mobilní telefon, ten
však musí být vypnutý. Další pravidla budou upřesněna na místě.
Přihlášením do turnaje dává účastník (zákonný zástupce) souhlas se
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK a další
prezentaci výsledků, taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich
uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a sponzorů.
Srdečně zvou pořadatelé !

3. kvalifikační turnaje KP mládeže do 14 a 16 let
Šachový klub Mistrovice uspořádal v sobotu 25. ledna 2020 kvalifikační
turnaje KP mládeže PDŠS do 14 a 16 let. Celkově se zúčastnilo 61
šachistů. V kategorii do 14 let zvítězil, se 6 body, Polabinský Jakub
Váňa. Starší kategorii pak ovládly dívky, se 6 body ze 7 partií. Díky výhře
ve vzájemném zápase zvítězila Radmila Tereza Šulcová z Polabin před
Violou Ruby Pejřimovskou z Chotěboře. Výsledky jsou k nalezení na
chess-results: HD14 a HD16.
Karel Halbrštát
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Český svaz chovatelů Mistrovice
V sobotu 12. 10. 2019 se uskutečnily již tradiční
křapáčové hody, které byly opět úspěšné a jsme rádi, že
přišlo hodně strávníků, kteří chválili jídlo. Myslím si, že
tentokrát byli všichni spokojení a na každého křapáče zbyly a všechny se
prodaly. Všem chovatelům, kteří se na akci podíleli chci poděkovat a
pochválit je za ochotu tuto akci zajistit.
Vrcholem podzimní činnosti našeho spolku je výstava drobného zvířectva.
Letošní výstava se konala pro nás v již tradičním „dušičkovém čase“ a to
ve dnech 26. 10.- 27. 10. 2019 Výstavu obeslalo 45 vystavovatelů z 8
organizací okresu Ústí nad Orlicí. Z naší organizace vystavovalo své
odchovy 8 chovatelů. Králíků bylo vystaveno celkem 97 ks,17 plemen a
barevných rázů. Nejvíce zastoupené plemeno bylo králík Kalifornský a
Velký světlý stříbřitý. Posuzovatel králíků byl Vacek Jiří z Koburku. Udělil
7 čestných cen na nejlépe oceněné jedince a kolekce králíků. Z našich
chovatelů získali čestnou cenu: Krejčí Ivan na kolekci králíků
Kalifornských, Motl Jakub na samici Vídeňskou modrou a Baláš Daniel na
samici zakrslého králíka Marburského. Pohár na nejlepší samici – miss
Mistrovice získal za plemeno Novozélandský červený chovatel z Olšan –
Kužel Jan.
Drůbeže bylo vystaveno 19 voliér, 15 plemen. Ocenění za nejlepší slepici
získala za plemeno Zdrobnělá Velsumka rez. koroptví mladá chovatelka
z Horek u Litomyšle – Eliášová Monika. Z naší organizace vystavovala
drůbež Dolečková Kateřina – kachny Pižmovky a Baláš Daniel-Zakrslé
kachny bílé.
Holubů bylo vystaveno 75kusů, 17 plemen. Cenu za nejlepší holubici
získal za plemeno Německý výstavní holub chovatel z Lanškrouna – Ing.
Švob Miroslav. Z našich členů holuby vystavoval Fendrich PavelMoravské pštrosy modré, na které získal čestnou cenu a Chládek
Ladislav-Ryse modré šupkaté.
Výstavu doplnili pěkní a barevní papoušci několika druhů agapornisů a
andulek z chovu Evy Balášové. Výstava byla hodnocena od návštěvníků
velmi kladně, všem se líbila a navštívilo ji 240 lidí. Po delší době to byla
úspěšná výstava, co se týče návštěvnosti, protože nám přálo počasí. Nová
konstrukce na holubí klece byla našimi chovateli holubů postavena za což
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jim patří velký dík. Občerstvení bylo opět výborné, a i tombola byla bohatá
a lákavá. Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na uspořádání výstavy.
V sobotu 15.2. 2020 se uskutečnila výroční členská schůze, kde se
zhodnotil rok 2019. Minutou ticha jsme uctili památku našich členů, kteří
nás v roce 2019 opustili, a to Kopecký Vladimír z Nekoře a velmi mladý
Marek Šulc z Orliček. Pak byla přednesena zpráva o činnosti, pokladní,
revizní, usnesení. Následovala diskuse a výborné občerstvení. Na podzim
se opět uskuteční oblíbené křapáčové hody a výstava drobného zvířectva.
Termíny budou včas zveřejněny. Pokusíme se uspořádat zájezd na
výstavu zvířat.
V květnu ve dnech 16. 5. – 17. 5. 2020 se uskuteční výstava drobného
zvířectva v Letohradě při konání tradiční Kopečkové pouti. Výstava by
se letos měla konat v areálu chovatelů Letohrad u
koupaliště. Naši členové se této výstavy zúčastní se
svými odchovy.
Přejeme krásné jaro a plno zdravých mláďat ve
vašich chovech – viz obrázek – to je letošní mládě
králíka Vídeňského modrého naši čerstvě plnoleté
chovatelky Katky Dolečkové, kterou chov králíků plně
pohltil ☺ !!!!
Eva Balášová
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FK MISTROVICE
I letos jsme se během první lednové soboty sešli na
prvním tréninku zimní přípravy, byť by se kvůli počasí dalo
hovořit spíše o jarní přípravě. Teplé počasí však nebylo
důvodem ke snížení tréninkových dávek, právě naopak. V relativně
solidním počtu jsme v úterý a v sobotu absolvovali náročné tréninky na
hřišti, které se skládaly především z běhu a posilování. Navíc jsme
trénovali i v pátek v tělocvičně, kde jsme si alespoň trochu mohli sáhnout
na balón.
Kromě tréninků jsme dosud sehráli tři přátelská utkání, z nichž jsme jeden
zápas vyhráli 8:1 (Těchonín) a další prohráli 0:3 (Červená Voda B) a 3:6
(Vamberk). Nechybělo ani tradiční únorové soustředění, jehož součástí
byla i Masopustní zábava.
Hráčský kádr dosud vykazuje dvě změny, jimiž jsou příchody Jiřího
Kvapila a Serhije Prodana, jehož bratr Vasyl již v uplynulém roce v našem
týmu úspěšně působil.
Novinkou, která svojí atraktivitou pro diváky pravděpodobně předčí téměř
jakékoliv hráčské příchody, je světelná tabule. Prakticky dva metry
čtvereční plochy nabídne dostatečně velké číslice pro zobrazení
průběžného skóre a především ukazatel odehrané doby. Na tomto místě
se sluší podotknout, že pořizovací cena tabule ve výši 28.000,- byla díky
dotaci Krajského fotbalového svazu snížena pro náš klub na částku
10.000,-. Již v loňském roce, kdy se pořízení tabule začalo řešit, byla mezi
pravidelnými i příležitostnými fanoušky uspořádána sbírka, ve které se
vybralo 5.587,-. Všem dárcům touto cestou ještě jednou děkujeme.
Na závěr přikládám kompletní rozpis jarních zápasů. Pouze pětkrát se
představíme v domácím prostředí, nicméně rádi vás uvidíme i na
venkovních výjezdech.
den
so
ne
so
so
ne

datum
21.03.2020 15:00
29.03.2020 15:00
04.04.2020 16:00
11.04.2020 16:00
19.04.2020 16:00

domácí
Rybník
Jehnědí
Albrechtice
Mistrovice
Brandýs n. O.
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-

hosté
Mistrovice
Mistrovice
Mistrovice
Sopotnice
Mistrovice

ne
so
so
so
so
so
ne
so

26.04.2020 15:00
02.05.2020 16:00
09.05.2020 16:00
16.05.2020 16:00
23.05.2020 17:00
30.05.2020 16:00
07.06.2020 16:00
13.06.2020 16:00

Sruby
Mistrovice
Rudoltice
Mistrovice
Dol. Čermná
Mistrovice
Dol. Dobrouč
Mistrovice

-

Mistrovice
Řetová
Mistrovice
Č. Třebová B
Mistrovice
Klášterec n. O.
Mistrovice
Verměřovice

Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na webu
fkmistrovice.unas.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný
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Činnost mladých hasičů
LEDEN 2020 děkuji tatínkovi, který nám půjčil
chaloupku a my tam s dětmi vyrazili na výlet.
Procházkou přes kopec, dále vlakem a jsme
v Těchoníně. Máme připravený x box, ale není to jen o paření her, protože
to umí i pohybové hry, nebo tancování. Že to není jednoduché si
vyzkoušeli i někteří rodiče, protože taková atletika dá pěkně zabrat.
K obědu palačinky, po obědě společná procházka, k večeři přijela pizza.
Ráno rozcvička, k obídku špagety a škoda, že už musíme jet domů.
ÚNOR účastníme se masopustního průvodu v počtu 12 dětí a dorostenek.
BŘEZEN pilně se připravujeme na plnění odborek, které nás čekají už 7.3.
v Mladkově a malujeme obrázky do soutěže požární ochrana očima dětí a
mládeže.
DUBEN chtěli bychom vás pozvat na jarní motání hadic, které
uspořádáme v sobotu 18.4.2020 na hřišti v Mistrovicích. Opět
vyzýváme ostatní složky, zastupitelé, sokol, fotbal, florbal, tenis, pinec,
besedu, skauty, šachy, chovatelé, … aby složili tým a přišli si s námi
zasoutěžit. Kdo nechce soutěžit, přijďte se podívat a fandit.
Za mladé hasiče Romana Dolečková

Sbor dobrovolných hasičů Mistrovice
Na konci roku 2019, a to 7. 12., proběhla výroční Valná hromada,
kde se volilo nové složení výboru SDH Mistrovice na období 2020-2025.
Z patnácti členné kandidátky zvolila valná hromada jedenáct členů výboru
a ze tří kandidátů na nového starostu byl zvolen Ladislav Halbrštát. Na
první schůzi nového výboru 02. 01. 2020 se volily zbývající funkce a
pozice: náměstek starosty Martin Bartoníček, velitel Vladimír Hubálek,
zástupce velitele Jiří Svoboda, hospodář Ludmila Holancová, jednatel
Tomáš Valenta, referent prevence a výchovné činnosti Radim Bartoníček
a členové výboru Josef Baláš, Marta Vinklerová a Daniel Oškera. Vedoucí
mladých hasičů dále vykonává Romana Dolečková. Výbor se schází
každou první středu v měsíci od 19 hod, kdyby měl kdokoli nějaké dotazy,
návrhy či připomínky, jste mezi námi vítáni.
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11. 01. 2020 jsme uspořádali tradiční Hasičský bál, který navštívilo
104 účastníků. Děkujeme všem, co se přišli bavit a zatancovat si s kapelou
Minimax, a našim sponzorům bez kterých by nebyla tombola tak bohatá.
V posledních týdnech se naší republikou, také naší vesničkou
prohání silný vítr. Mistrovice disponují výjezdovou jednotkou, která je
vybavena a proškolena mimo jiné i na likvidaci popadaných stromů. Naším
nejvyšším nadřízeným je starosta obce Petr Mařík a velitel výjezdové
jednotky je Vladimír Hubálek. Při spadlém stromu není potřeba volat přímo
na tísňovou linku 150 nebo 112 ale stačí kontaktovat buď starostu obce,
nebo velitele výjezdové jednotky, nebo i některého ze členů jednotky. Dále
už to nahlásíme na operační středisko HZS Pardubického kraje a zajistíme
likvidaci. Zde uvádím pár kontaktů: velitel Vladimír Hubálek – 721503568,
strojníci: Jan Doleček - 777255426, Tomáš Valenta – 604514504, členové
jednotky: Ladislav Halbrštát – 774841408, Martin Bartoníček –
603972975, Radim Bartoníček – 731466254, Jiří Svoboda – 721755322,
Daniel Oškera – 732816670.
V květnu se jako každý rok zúčastníme okrskových závodů, které se
letos budou konat na hřišti v Mistrovicích a to 23. 05. 2020. Začátek je
většinou od 13 hod, později ještě upřesníme. V posledních letech
obsazujeme všechny kategorie včetně mladších i starších dětí, což nebylo
pravidlo. Za to patří velký dík vedoucím mladých hasičů v čele s Romanou
Dolečkovou. Přijměte pozvání na toto hasičské sportovní odpoledne, kde
proběhnou disciplíny v jednotlivcích a útoky v požárním sportu. Nebude
chybět ani občerstvení pro malé i velké.
Také už pomalu plánujeme Pouťové posezení v hasičárně s křapáči,
datum včas oznámíme. Aktuality můžete sledovat na stránkách facebooku
- https://www.facebook.com/Obec-Mistrovice-121625538012617/ nebo
https://www.facebook.com/SDH-Mistrovice-973244592739112/
Výbor SDH Mistrovice
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Ze života České besedy
V loňském roce naše činnost pokračovala zajímavými akcemi,
s nimiž bych vás rád seznámil. Absolvovali jsme zajímavá vystoupení,
jako například pro naše členky určitě atraktivní tanec na módní přehlídce
v Jablonném nad Orlicí. Na mezinárodním srazu karavanistů v Mohelnici
jsme dali dokonce dva tance. Cestou jsme navštívili památník bývalého
koncentračního tábora
v Dětřichově u
Moravské Třebové.
Nejatraktivnějším zážitkem bylo pro nás bezesporu pozvání na zámek
Doudleby, kde nás po vystoupení majitel zámku pan Dujka z rodu Bubnů
pozval na soukromou prohlídku zámku se svým vlastním neortodoxním
výkladem. Martinu dokonce vyzval k improvizovanému koncertu na
zámeckém klavíru. Tleskali jsme všichni - zámecký pán i náš soubor. Jako
každý rok jsme se zúčastnili setkání souborů, tentokrát nás pozvali do
Studnice u Hlinska. Za krásného počasí jsme navštívili výstavu
masopustních krojů zapsaných na seznamu Unesco. V místním kostele
postaveném místními a za peníze občanů nám pro změnu na varhany
zahrál Honza.
Tradiční turistika byla letos velmi stylová. Podél malebných meandrů
Orlice jsme došli do velikonočně svátečního skanzenu Krňovice u
Třebechovic. Zhlédli jsme pásmo folklorních vystoupení několika
krojovaných souborů za doprovodu například i cimbálovky. Ochutnali jsme
samozřejmě i zelené pivo.
Naši mladí členové již byli několikrát vystupovat. Předvedli se také naším
seniorům na jejich pravidelném posezení. Besedu již tancují „levou zadní“,
pásmo Podorlických tanců již také nacvičili a tak, aby nevyšli ze cviku,
začali jsme jim motat hlavy tancem Husar. Je toho na ně sice moc, ale
jsou nesmírně šikovní a učenliví.
Na závěr jedna zajímavost. Oslovila nás paní Valerie Vyhnalek
z Argentiny, že se jim líbí Podorlické pásmo a že by pro spolek
Československých krajanů v Argentině rádi použili naše aranžmá. Rádi
jsme jim dali souhlas. Poslali jsme jim rovněž videopozdrav, při jehož
natáčení jsme se dost nasmáli. Prý jim nahnal slzy do očí.
Jsme rádi, že naše činnost je vskutku spolková, plně korespondující
s názvem Česká beseda.
Jarda Blažek
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5. oddíl skautů a skautek Mistrovice
Hodnoty skautingu:
Parta na celý život
Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často ti, se kterými dítě žije i
celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu
spojují. Člověk získá pocit, že někam patří.
Radost a zážitky
Akční hry, společné výpravy a noční bojovky udržují celoživotní hravost,
zvídavost a zápal.
Sebedůvěra
Být ve skautu znamená hodně se toho naučit a hodně dovedností a
znalostí uplatnit. Spolu s tím přirozeně roste důvěra ve vlastní
schopnosti.
Samostatnost
Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. A
také nebát se rozhodnout a vykročit.
Férovost
Zkušení vedoucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na respektu
a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné, a podle toho
se chovat.
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Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Co se děje v MŠ?
I když nás letošní zima žádnou velkou sněhovou
nadílkou nepotěšila, nic nám nebránilo vystačit si alespoň s tím málem a
stihli jsme postavit několik krásných sněhuláků, vybudovali sněhový tunel
na prolézání na zahradě MŠ, zahráli si koulovanou, a dokonce jsme i
několikrát vyrazili kluzákovat na velkou stráň.
Už od začátku roku se toho ve třídách Koťátek a Sluníček dělo opravdu
hodně. Hned v prvním týdnu nás navštívili Tři králové, dále jsme si
uspořádali atletické dopoledne v tělocvičně, kde děti předvedly výborné
sportovní výkony. Naší MŠ navštívilo divadélko, které zahrálo pohádku
Hrnečku vař a spolu se školáky jsme zhlédli promítanou pohádku Tajný
život mazlíčků 2. Při poznávání zaměstnání našich rodičů jsme upletli a
upekli voňavé houstičky a napsali školní noviny. Na konci led na se
uskutečnilo Posezení pro babičky nad klubíčky, které se neslo v duchu
přátelského posezení. Tímto bychom chtěli babičkám poděkovat za
opravu dosavadních a zhotovení nových oblečků pro panenky. V únoru
jsme odstartovali plavecký kurz v bazéně v Ústí nad Orlicí
20. února se konal karneval, na kterém se sešli zástupci různých povolání.
Hned ráno jsme vyrazili na návštěvu do tříd ve škole, kde jsme se s dětmi
zatočili na masopustní popěvek a předvedli masky. Po svačince začala
pravá karnevalová veselice – soutěže, tanečky, losování tomboly. Velký
dík patří maminkám, které dětem připravily opravdu krásné kostýmy a
věnovaly drobnosti do tomboly. Ve čtvrtek 27. února jsme se přidali ke
školákům, kteří měli mysliveckou návštěvu.
V rámci probíraných témat jsme se naučili zimní sporty – některé jsme si i
vyzkoušeli, poučili jsme se o časových pojmech, povídali si o tom, co dělá
naše maminka a tatínek a jaká jsou další řemesla a povolání – ta jsme si
mohli vyzkoušet díky různým nástrojům, materiálům a převlekům.
V jednom z témat jsme si také předvedli hudební nástroje a kamarádi ze
školy nám uspořádali malý koncert.
Anežka Foglová, učitelka mateřské školy
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MISTROVICÍCH
se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 10,00 do 11,30 hodin v MŠ.
S sebou doneste RODNÝ LIST DÍTĚTE a vyplněnou ŽÁDOST O
PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ S POTVRZENÍM
DĚTSKÉHO LÉKAŘE.
Tiskopis žádosti lze stáhnout na stránkách školy
/www.zsmsmistrovice.cz/ nebo vyzvednout v MŠ.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Lyžařský kurz
Ve dnech 3.- 7. 2. 2020 jsme se zúčastnili lyžařského kurzu ve středisku
Dolní Morava. Nebyl to úplně celý týden, protože 4. 2. nám začal plavecký
výcvik v Ústí nad Orlicí. Na lyže se mohl přihlásit každý žák bez ohledu na
ročník či lyžařské umění. V naší škole to je novinka, tak proč ji nezkusit?
Každý den výcviku jsme odjížděli zvláštním autobusem v 7 hodin 15 minut
a vraceli se domů okolo 15. hodiny. Nutno říci, že ráno svěží, odpoledne v
různém stavu. Zažili jsme totiž hory se vším všudy. Déšť, vítr,
chumelenice, sluníčko. Ale také všechno dohromady. Takže jsme přijížděli
mokří, vyfoukaní, unavení, spokojení, podle toho, co komu bránilo v
lyžařském prožitku.
Protože jsme byli v lyžařské škole, abychom se naučili co nejvíce z tajů
lyžování, byli jsme po příjezdu rozděleni do družstev Protože se nedalo
moc mluvit o lyžařském umění, tak proto říkám jen do družstev. Současně
jsme se seznámili s našimi instruktory lyžování. Byli mladí a jak jsme
časem zjistili, hodně toho uměli. Výcvik byl vzhledem k počasí opravdu
velice náročný ,a tak jsme nějaký čas, každý den trávili v rotundě –
restauraci blízko svahu, kde jsme se sušili, ohřívali, posilovali se a
připravovali na další příděl informací o lyžování.
Tím, jak jsme se, samozřejmě, zdokonalovali, jsme rozšiřovali místa, na
kterých se jezdilo. Nakonec nám nestačil opravdu celý areál střediska. Jeli
31

jsme sedačkovou lanovkou až na vrchol. Zažili jsme horké chvilky při
nastupování a veselé historky při vystupování, kdy se někteří se sedačkou
nechtěli rozloučit a při vystupování si pod ni i lehli. Ale každý mistr na sobě
musí pořád pracovat a to jsme si i zdůrazňovali. A protože jsme byli
šikovní, nikomu se nic nestalo a všichni jsme si jen užívali. Nutno ještě
dodat, že jsme nestrádali ani hladem. Okolo poledne jsme se shromáždili
v restauraci Marcelka, abychom se po dobře vykonaném díle posilnili.
Dodržovali jsme všechna bezpečnostní pravidla na svahu a samozřejmě
reprezentovali školu při stolování. Naše značkové lyže vlastní nebo
půjčené z místní půjčovny jsme ukládali do stojanů.Poslední den proběhlo
zhodnocení kurzu formou závodů. Ne každý mohl vyhrát, prostě ten den
vyhráli ti momentálně nejlepší. Před závodem jsem všem oznámil, že já
závodit nebudu, protože by byli až druzí. Tak, aby nebrečeli. Nevidím do
hlav možná budoucích mistrů světa, ale pravděpodobně vládla
spokojenost s průběhem celého týdne. Samozřejmě s počasím ne. Paní
ředitelka a paní učitelky Mikulová, Pecháčková a Škorvánková, které nám
dělaly technický doprovod, mohly obdivovat nejen naše vysportované
postavy, ale i lyžařské dovednosti, perfektní sladěnost našeho oblečení s
přilbou i barvou našich lyží.Slečna Pecháčková a paní učitelka
Škorvánková s námi byly i na svahu. Celkem jim to i šlo. Musíme je
pochválit.
Závěrem snad jen, že pokud někdo nepropadl kouzlu lyžování, tak si
alespoň užil jízdu v autobuse.Nezbývá nic jiného, než se na svahy vrátit.
S rodiči nebo s někým dalším. Obloučky se musí cvičit celý lyžařský život!!!
Oldřich Škorvánek
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Reakce našich lyžařů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tento rok jsme se poprvé zúčastnili lyžařského výcviku.
Měli jsme super instruktorku, protože jsme s ní jezdili na skokánky.
Bylo to super a zábavné.
V pátek jsme měli závody a ty byly také skvělé.
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jezdili po různých sjezdovkách.
Jsem ráda, že jsem tam mohla jezdit, protože tam byla sranda.
Doufám, že tento kurz se bude konat i další rok!!
Nejvíce se mi líbilo ježdění na sjezdovce, protože jsme mohli jezdit
rychle.
Sjížděli jsme modrou i červenou sjezdovku.
Bylo to super.
Jsem rád, že jsem tam mohl jezdit, protože jsem se naučil lyžovat.
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jeli lanovkou a sjížděli sjezdovky.
Žáci 4. a 5. ročníku

HRA NA BÁSNÍKY
Malí kluci
D. Fadrný, Š. Vinkler
Proč ti malí kluci jsou tak zlí?
Pořád jenom závidí.
Hrajou si jak mimina,
pak je bolí prcina.
Nemají nic na práci,
smějou se jak hlupáci.
Léto
V. Urban, M. Vinkler
V létě slunce svítí,
všude roste kvítí.
Líbí se mým očím,
do bazénu skočím.
Máme spoustu zábavy,
jezdíme na tábory.
Na táboře v noci,
hlídku drží kluci.
A pořád tam blbneme,
furt se při tom smějeme.
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Tajemné skály
P. Hricinová, T. Pauková, T. Mrkvičková
Bloudím, bloudím po lese,
nevím kudy kam.
Najednou tam vidím skálu,
hned se po ní dám.
Mám velké tušení,
že tam nikde nic není.
A co kdyby bylo?
Hned se do ní skrylo.
Chtěl bych tam jít, nevím kudy.
Hele, medvěd! Půjdu tudy.
Žárovka
J. Bernard

Jaro
M. Štěpánek, L. Krčmář

Žárovka svítí,
Venku teplo je,
žárovka bliká,
slunce pěkně maluje.
blikne vždy,
Venku rostou květiny,
když pohne se klika.
máme rádi zmrzliny.
Vypínač cvakne,
žárovka zhasne,
Venku rostou kvítka,
občas však praskne
pro jednoho Vítka,
a hnedle zhasne.
který si je utrhne,
Musí se vyměnit,
domů si je vezme.
pojistky nahodit
Udělá si večeři,
a svítí dál.
houby si tam uškvaří.
Kdo by se nám,
při světle bál?
Za to tmy se každý bojí,
jenže ve dne je obojí.
Žárovku si koupíme,
obchod nevyloupíme.
Loupení je špatná věc,
to vás čeká velká klec.
Žárovku tak kupte si,
svíčkami pak sviťte si.
Ale svíčky nevydrží
a pěkně se vám prodraží.
Proto sviťte žárovkami,
můžete i svíčkami,
občas je to velmi hezké a velice romantické.
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Bezruký Frantík
V Jablonném nad Orlicí sehraje pražské

divadlo Pod Palmovkou dne 2. 4. 2020
divadlo Bezruký Frantík. Je to příběh
člověka, který, i když se narodil bez
rukou, dosáhl v životě mnoha úspěchů a
popularity, jako
málokterý z jeho
vrstevníků. A to jen proto, že jeho životní
krédo bylo
CHCI, A PROTO UMÍM
Pro nás je zajímavý především tím, že je
to náš krajan, protože se narodil 20. února
1904 v Jamném nad Orlicí jako syn Štěpána a Mariany Filipových. Narodil
se bez obou horních končetin a byl svým okolím považován za chudáčka.
Měl však štěstí na lidi, kteří mu pomohli prožít svůj život co nejlépe. Řídící
učitel Cita v jamenské škole ve spolupráci s tamním lékařem a školním
radou vymyslel školní lavici, v níž se mohl František naučit psát nohama.
Podobala se dřevěnému bobu s kulatým sedátkem jako
u piána, v úrovni nohou byla jakoby velká rozevřená
kniha. Lavice je dnes uložena na místním obecním
úřadě v Jamném nad Orlicí. Patřil mezi první
chovance Jedličkova a posléze Bakulova ústavu v
Praze. Rychle se sžil s prostředím ústavu i s kolektivem
postižených dětí. Jeho přísný a náročný učitel
pan Bakule jej motivoval heslem: Chci, a proto umím!
František Filip posléze úspěšně absolvoval v Praze obchodní školu.
Později napsal knihu Bezruký Frantík píše o sobě, Bezruký Frantík píše II.
díl, a dále je i autorem mnoha novinových článků. Naučil se nohama psát
na školní tabuli, pít kávu ze šálku, zapínat si knoflíček u límce košile, plést
košíky, štupovat ponožky, psát nohama na psacím stroji, řídit osobní
automobil a mnoho dalších činností. Při zájezdu dětí Jedličkova ústavu po
Spojených státech překvapoval osobnosti, se kterými se setkal tím, že při
setkání si zul botu a podal dotyčnému nohu. Tak učinil i při setkání
s prezidentem, který s ledovým klidem jeho končetinu přijal. V USA byl
velmi populární, neboť při cestách předváděl své umění cvičených nohou
na veřejnosti a tím si získal u Američanů velkou oblibu. Během 1. světové
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války pomáhal zmrzačeným vojákům při jejich
adaptaci do nového života s postižením.
Překvapoval svou vitalitou a psychickým klidem, s
jakým zvládal i pro zdravého složité životní situace.
V dospělosti se oženil a založil rodinu. Byl známou
postavou první republiky, cestoval po celé
republice a ukazoval své umění provádět běžné
lidské činnosti jen nohama. Díky své
houževnatosti se vymanil osudu strádajícího
žebráka a stal se podnikatelem. Zemřel 19. února
1957 v Brně, těsně před dnem svých 53. narozenin.
Rád bych připomněl jeho odkaz příštím generacím:
„My, Češi, jsme sice malý národ co do rozlohy a plošných kilometrů,
ale zato jsme tvrdí a houževnatí ve své práci. Snad právě proto, že je nás
hrstka proti ostatním národům v Evropě, vychovává nás život v pracovní
odborníky, jejichž práce je ceněna na celém světě a výrobky zhotovené
v našich českých dílnách obstojí v konkurenci všech světových výstav a
veletrhů. Přešlo mnoho bouří za ta staletí od příchodu Praotce Čecha na
horu Říp a my jsme vydrželi. Musíme se stát spojkou v lidské společnosti
a nikdy nedopustit, aby český národ v Evropě vymřel.“
Protože je divadlo beznadějně vyprodané a
není naděje na jeho opakování, nabízím
v knihovně všem zájemcům zapůjčení knih,
pojednávajících o jeho životě. Jsou to
především jeho vlastní knihy (byl i úspěšný
spisovatel):
Bezruký Frantík píše o sobě Bezruký Frantík
píše II. díl
Sobotka Richard – Bezruký Frantík vydaná
v roce 2003
Slanina Václav – Bezruký Frantík – rodák
jamenský vydáno v roce 1992
Knihovna Mistrovice
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Poznejme naše sousedy
Zříceniny zámku Niemojov
Jedete –li silnicí od Zemské
Brány podél hraniční řeky
Divoké Orlice na Bartošovice
v Orlických horách, kousek od
začátku vesnice uvidíte odbočku
na město Miedzylesie v Polsku.
Hned za řekou leží první vesnice
a to Niemojov. Kdysi velká
vesnice je dnes převážně
rekreační oblastí. Ale hned za hranicemi poblíž místního kostela uvidíte
ruinu bývalého zámku Dwór soltýsov.
Celá stavba se skládala z pěti poměrně velkých kamenných budov
stojících kolem rozsáhlého nádvoří. Dnes již jsou zde zbytky tří budov, ale
patrné jsou i stopy po zmizelých dvou hospodářských budovách. Objekt
je sice oplocen, ale díky tomu, že je snadno přístupný z užívané cesty,
stojí za to ho navštívit.
Ves Niemojov (původní název Marienthal) založil Leonhardt von
Veldhammer v roce 1570 a v roce 1576 zde vznikl panský dvůr
v renesančním slohu, přestavěný v roce 1764 v barokním slohu na
zámek. V roce1830 jej vlastnila Marianna Oranžská. Posledním majitelem
byla rodina Hohne, která zde až do roku 1939 provozovala hotel a
hostinec. Po vystěhování němců byl roku 1945 převeden na stát, ale od
té doby jen chátral. Od roku 1993 je v soukromých rukou a chystá se jeho
rekonstrukce.
Ladislav Svoboda

Sčítání ptáků u krmítek v ČR
O víkendu 10.- 12. 1.2020 proběhlo druhé sčítání ptáků u krmítek v České
republice. Je to program občanské vědy, který je zacílen na nejširší
veřejnost. Zapojit se mohou snadno školy, družiny a různé kroužky. Jak
jsme Vás informovali v loňském roce proběhlo první historické sčítání
ptáků na krmítkách a zapojilo se do něj přes 14 000 účastníků. V letošním
roce se zapojilo již 21 725 tisíc účastníků. Podobné sčítání za účasti taky
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hojné veřejnosti probíhá v Rakousku, Německu, Velké Británii, USA a
jiných zemích.
Cílem této akce je zjistit, jak se mění stavy ptačí populace v průběhu
zimního období. Vybudovat přátelský vztah k přírodě a ptactvu. Akci
zaštiťuje Česká společnost Ornitologická (ČSO) a do sčítání vyzvala k
zapojení širokou veřejnost.
Sčítání probíhá sledováním pohybu a výskytu ptáků na zvoleném krmítku
a jeho okolí po dobu jedné hodiny. Sledování se zapisuje do speciálních
formulářů, které se pak odesílají poštou nebo elektronicky na ČSO.
My jsme se opět zúčastnili tohoto pozorování a sčítání a byli jsme zvědavi
na porovnání s loňským rokem.
Překvapila nás rozmanitost druhů ptáků, která se na našem krmítku
během jedné hodiny vystřídala. My jsme zahlédli a započítali:
Rok 2019

Rok 2020

Mlynařík dlouhoocasý

Mlynařík dlouhoocasý

Hýl obecný

letos u nás nebyl výskyt

Strakapoud velký

Strakapoud velký

Sýkora koňadra

Sýkora koňadra

Sýkora babka

Sýkora babka

Sýkora uhelníček

Sýkora uhelníček

Pěnkava obecná

letos u nás nebyl výskyt

Kosice od Kosa černého

Kosice i kos

Brhlík lesní

Brhlík lesní

Sojka obecná

Sojka obecná

Stehlík obecný

letos u nás nebyl výskyt

Dlask tlustozobý, který je u nás již docela vzácný.

letos u nás nebyl výskyt

Pro zájemce je na stránkách České ornitologické společnosti,
zpracovaná mapa, ze které uvádíme přehled Pardubického kraje za rok
2020 a 2019.
https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-tabulka
Šárka Slavíčková a Martin Tichý
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Přehled z celého Pardubického kraje rok 2020

Přehled z celého Pardubického kraje rok 2019
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Letní kino Mistrovice
Promítáme pod širým nebem na hřišti
Pátek 26. 6. 2020
Pátek 17. 7. 2020
Pátek 14. 8. 2020
Otevřeno od 21,00 – promítání od 21,30
•
•
•
•

Občerstvení zajištěno.
V případě nepřízně počasí – promítáme pod boudou.
Názvy filmů budou upřesněny na plakátech a na
facebookových stránkách obce Mistrovice.
Těšit se můžete opět na české filmy!!

Závěrem tohoto jarního čísla Vám přejeme hodně životní energie a radosti
z jarního období a společně s Vámi se těšíme na další letní etapu.
Všem našim dopisovatelům moc děkujeme za jejich příspěvky a těšíme se na další
spolupráci.
Redakční rada Mistrovických zpráv
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