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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
minulé číslo zpravodaje vycházelo v únoru. Tedy v době, kdy slovo
COVID19 bylo téměř neznámé a nikdo si asi nepředstavoval, jaké zvraty
nás během letošního jara čekají.
Z definice je jako epidemie uváděn stav, kdy onemocní v daném
místě a v daném časovém období 1600-1800 osob na sto tisíc obyvatel.
Přestože v naší zemi byla po celou dobu uváděná čísla o několik
řádů menší, oficiálně jsme se potýkali s epidemií COVID 19. Vláda
realizovala mimořádná opatření, která měla zásadní a devastující vliv na
chod celé ekonomiky, ale i na společenský život.
Nouzový stav odkryl v mnoha ohledech karty a nastavil tak trochu
zrcadlo.
Na jedné straně jsme viděli schopnost lidí si pomoci a nabídnout i pomoc
druhým, pomáhali s nákupy, někteří šili roušky, vyráběli štíty a další
ochranné pomůcky, které nám vláda přes sliby nezajistila. Na druhé
straně se opět v leckom probudily emoce z dřívějších dob, začali opět
donášet a volat na policii, že si například někdo dovolil jít zaběhat a
neměl nasazenou roušku.
Roušky se v naší republice staly symbolem tohoto nemilého
období. Nastala doba omezování pohybu, zakazování návštěv a
desinfekcí.
Nechal jsem našít roušky a k šití se přidala i řada mistrovaček. Moc
děkuji všem, kteří se zapojili, místním i firmám v okolí, které našly prostor
a alespoň to minimální množství mi pomohli zajistit.
Opatření vlády střídalo nové opatření vlády, jedno vyvracelo druhé.
Dodnes se těžko hledá vysvětlení, proč byly před Velikonocemi otevřeny
hobby markety a ne třeba farmářské trhy, které jsou na volném
prostranství a pomohly by drobným pěstitelům, nebo proč se neotevřely
kostely, když i ty mají vysoké stropy. Zmatek třeba ve školství trvá
dodnes. Venku se děti schází po celou dobu, potkávají se, hrát a
sportovat si společně smějí, ale do školy mohou pouze na konzultace a
to do 15 osob.
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Mnoho lidí začalo hrát hru strachu, začali se vyhýbat lidem, ostatní
třeba i sousedy náhle považovali za nebezpečí, soustavně a s napětím
sledovali zpravodajství a děsili se, co se bude dít zítra. Je to následek,
nebo cíl a prostředek?
Co s tím vším děním, když řada autorit, lékařů a epidemiologů
vysvětlovala nesmyslnost, drastičnost a protichůdnost přijatých opatření
vzhledem k dané situaci? Jediný spolehlivý prostředek na boj proti
nemoci je vlastní imunita a odolnost. Sedět doma, vyděšený a
vystresovaný, není správná cesta, jak imunitu podpořit.
Odreagování se, čerstvý vzduch, pohyb a především pohodová a
veselá mysl je lepší cesta a to platí i pro ohrožené skupiny, jak říkají.
Kroky, které vláda zvolila, mají zásadní vliv na chod ekonomiky.
Aktuální čísla ukazují, že propad příjmů bude značný. Obec nemůže
hospodařit se schodkem jako stát. Vláda to povážlivě roztáčí, zvyšuje
dluh o stovky a stovky miliard. Obce mají však svázány ruce. Možnosti
získání úvěru jsou pro obce velmi limitované. Jak tedy máme realizovat
připravované akce? Vláda slibuje, že prostředky, které obcím sebrala,
dorovná prostřednictvím dotací. Dorovná? Získání dotace je velmi
nejisté, a hlavně zbytečně příliš nákladné.
Suma k dnešnímu dni je taková, že dotaci na chodník jsme
nedostali, dotaci na opravu kostela z ministerstva kultury jsme nedostali.
Přislíbenou máme pouze velmi malou část jen z ORP Žamberk. Jak to
dopadne s dotací na zasíťování parcel, s dotací na rozšíření školky,
nebo s dotací na odkanalizování (v jakékoliv podobě) můžeme jen
odhadovat.
Situace se mění každým dnem. Sdružení místních samospráv,
sdružení měst a obcí a mnoho dalších upozorňují vládu na nevhodnost a
nedostatečnost zvolených kroků a na jejich stinné stránky. Nezbývá než
doufat, že i naše vláda svůj přístup k řešení situace, kterou svými
opatřeními způsobila, změní a nehodí i obce a města „přes palubu“.
Petr Mařík, starosta

V Mistrovicích 7. 6. 2020
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice
které se konalo ve čtvrtek 19. 3. 2020 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomno:

8 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2020- 11- 1 ověřovatele: Marcela Pomikálek, Josef Baláš
2020- 11- 2 program
2020- 11- 3 příkazní smlouvu 20026 uzavřenou se společností SELLA Ústí s.r.o.
na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Zasíťování
pozemků v Mistrovicích - lokalita Nad Suticí"
2020- 11- 4

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zneškodňování obyčejného a
nebezpečného odpadu z 4.1.2006 uzavřenou se společností
Komunální služby Jablonné nad Orlicí

2020- 11- 5

smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 20024 uzavřenou s AH
na prodej stavební parcely 1093/12 č. 12 (1288 m2) zapsané na
listu vlastnictví LV10001 v katastrálním území Mistrovice nad Orllicí

2020- 11- 6

smlouvu o dílo č. 20027 uzavřenou s MOLO ARCHITEKTI s.r.o. na
akci Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího
zázemí školy včetně projednání ve stavebním řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Mistrovice za rok 2019. Přebytek hospodaření
za rok 2019 ve výši 105 374,32 Kč bude převeden do rezervního
fondu
zastupitelstvo obce Mistrovice projednalo žádost Základní školy a
mateřské školy Mistrovice o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků
ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školn í rok
2020/2021.

2020- 11- 7

2020- 11- 8

2020- 11- 9

obec Mistrovice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu
se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy,
a to nad výši stanovenou krajským normativem.
2020- 11- 10 Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením
obce Mistrovice a závěrečným účtem obce za rok 2019 včetně
zprávy kontrolorů Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
2020- 11- 11 účetní závěrku obce Mistrovice k 31.12.2019
2020- 11- 12 přípravu a podání žádosti o navýšení kapacity mateřské školy v ZŠ a
MŠ Mistrovice dle dispozic připravovaného projektu společností
MOLO ARCHITEKTI s.r.o.
2020- 11- 13 návrh pozemkových úprav ve Verměřovicích pro list vlastnictví 557
Zastupitelstvo bere na vědomí:
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2020- 11- 23 Uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 20006 s paní VD a
panem MT
2020- 11- 24 Rozpočtové opatření 1/2020
V Mistrovicích 19.03.2020
Ověřovatelé:
Starosta:

Marcela Pomikálek, Josef Baláš
Petr Mařík

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice
které se konalo ve čtvrtek 11. června, 2020 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
-
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Přítomno:

11 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2020- 12- 1 ověřovatele: Pavla Pauková, Blanka Blažková
2020- 12- 2 program
2020- 12- 3 Zastupitelstvo obce Mistrovice vydává souhlasné stanovisko obce
Mistrovice jako zřizovatele s navýšením kapacity mateřské školy
Mistrovice
2020- 12- 4 Dodatek č. 3 ke smlouvě se Sdružením obcí Orlicko
2020- 12- 5 Smlouva o dílo č. SOD/20/20/PI uzavřenou se společností Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na odvoz a čistění odpadní
vody u jímek.
2020- 12- 6 souhlasí se záměrem společnosti Alberon Letohrad, s. r. o, uložit do
pozemků ppč. 1074/13, 1043/2, 1156/14, 1156/15, 1074/11, 1074/7,
1074/18, 1074/1, 1074/19,1156/37 v kú Mistrovice nad Orlicí HDPE
chráničku s
následným zafouknutím optického kabelu. Akce Přístupový chodník.
2020- 12- 7 souhlasí se záměrem společnosti Alberon Letohrad, s. r. o, uložit do
pozemků ppč. 283/6, 283/1, 283/5, 1147/7, 299/4, 1093/5, 1093/4,
300/2, 1093/37, 1101/3, 1147/3 v kú Mistrovice nad Orlicí HDPE
chráničku s
následným zafouknutím optického kabelu. Akce Lokalita Nad Suticí.
2020- 12- 8 Rozpočtové opatření 5/2020
2020- 12- 9 technický dozor investora na akci Oprava omítky kostela sv. Jana a
Pavla v Mistrovicích pana Lukáše Šejnohu
2020- 12- 10
zařazení správního území obce Mistrovice do území působnosti
MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS
ORLICKO na období 2021 – 2027.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2020- 12- 11 Rozpočtové opatření 2/2020
2020- 12- 12 Rozpočtové opatření 3/2020
2020- 12- 13 Rozpočtové opatření 4/2020
2020- 12- 14 Nezískání dotace na akci Chodník podél místní silnice 2 etapa
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
2020- 12- 15 Zajistit opravu obecního rozhlasu, zajistí obecní pracovník
2020- 12- 16 Ujednotit otevírací dobu prodejny v Mistrovicích, zajistí starosta
V Mistrovicích 11.06.2020
Ověřovatelé: Pavla Pauková, Blanka Blažková
Starosta:
Petr Mařík
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Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno
1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně
vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla
předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří
recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry
recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun
papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity.
U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u
kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových
PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí.
Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí.
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění
odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní
prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková
vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje
jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a
provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO -KOM. Díky
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tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc
barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to
k nim s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se postupně
zkracuje – na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je v České republice
doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak
mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběrných
dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI K BAREVNÝM KONTEJNERŮM
V ČR
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„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí
v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých
domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků“, říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus .
Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s., konkrétně 88 % představovaly v roce 2019 přímé náklady sběru a
recyklace obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění
dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotříd ění
separovaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. 70
% celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění zpětného
odběru obalových odpadů a sběrné sítě, a za jejich předání
prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina
celkového rozpočtu pak připadla na náklady na dotřídění těchto odpadů
na třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny.
V případě některých obtížně využitelných odpadů, pak musela
společnost EKO-KOM finančně podpořit i samotnou recyklaci. Loni to
byly zejména barevné plastové fólie a další druhy plastů, které na trhu
druhotných surovin nemají prodejní hodnotu a také recyklace nápojových
kartonů v papírnách, které bylo nutné v loňském roce finančně podpořit.
Na to připadlo 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba 2% pak byla
použita na tvorbu finanční rezervy, která slouží pro případ propadu cen
druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění
průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její
kontroly a pravidelných auditů. Tyto aktivity loni tvořily 5 % celkových
nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků,
oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a
efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových
nákladů. Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá
2 % činily vlastní náklady na administrativu společnosti.

9

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2019
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Kraj letos podpoří fungování téměř stovky obecních
prodejen
Malé obecní prodejny jednoznačně v průběhu koronavirové
pandemie splnily svoji primární úlohu, a to zásobovat obyvatele
základními potravinami. Pardubický kraj se proto i přes
předpokládaný propad v daňových příjmech rozhodl, že podporu
provozovatelům prodejen zachová v plné výši tak, jak bylo
avizováno. Celkově je tak v plánu rozdělit 5,3 milionů korun. Na
programu jednání krajské rady bude tento bod v pondělí 25. května.
„Podpora obecních prodejen, se kterou jsme začali již v roce 2009,
se dlouhodobě ukazuje jako správný krok, a o to více v posledních
měsících. I přes očekávané propady v daňových příjmech budou obecní
prodejny jedním z dotačních titulů, které nebudeme nijak upravovat a
žádosti provozovatelů prodejen, což jsou z velké části obce, pokryjeme
dle plánu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme připraveni
podpořit 98 žádostí, které doporučila odborná komise v celkovém
finančním rozsahu 5,3 milionu korun. Jedná se tak o rekordní částku,
která do obecních prodejen z krajského rozpočtu půjde. Zachování
těchto a podobných služeb na venkově musí být i v této nelehké době
jednou z priorit,“ uvedl hejtman.
Krajská podpora narůstá každým rokem, což potvrdil také radní pro
životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend
navyšování podpory ze strany kraje je patrný. V minulém roce jsme
podpořili 85 žádostí, v roce 2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné
a potřebné zajistit obslužnost obcí a místních částí do 500 obyvatel, což
potvrzují obyvatelé i starostové na území celého našeho kraje,“ řekl
Václav Kroutil.
Jednou z obcí, která je dlouhodobě aktivní v rámci žádostí o
podporu své obecní prodejny, je Přívrat nedaleko České Třebové.
„Krajská dotace na podporu obecních prodejen je pro naši obec velmi
důležitá, jelikož díky tomu můžeme získat až 100 tisíc korun. Provozovat
prodejnu je pro obec vždy velmi náročné a výsledky jsou nejisté. Tato
krajská podpora nám určitou formu jistoty dodává. Snažíme se, aby
především starší občané nemuseli spoléhat na své příbuzné a mohli si
v prodejně zajistit základní potraviny, ale také hygienické či další
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potřeby. Jdeme cestou prodeje kvalitních a tradičních regionálních
potravin, od výrobců, které naši lidé znají a které se snažíme prodávat za
přijatelné ceny,“ uvedl starosta Přívratu Jan Stránský.

Památník obětem světových válek u školy
Pevně věřím, že nejsem jediný, kdo si všiml, že u památníku obětem
světových válek u školy chyběl položený věnec. Kladení věnců k uctění
památky padlých je každoroční květnovou tradicí, bylo by tedy smutné,
kdyby teď v naší obci vymizela.
Ondřej Baláš

Vodojem Mistrovice
Naše veřejnost si jistě všimla, že na Židově-Hubálkově kopci se
něco děje. Pražská stavební firma VCPS tam začala stavět vodojem
Mistrovice II. Pro Jablonské vodárny.
Investiční záměr vznikl již v roce 1988, kdy naše obec čelila havárii
vodních zdrojů. Tehdy v Jablonské Tesle unikal trichloretan
prorezavělými trubkami do vrtů pod Zlatníkem.
Ty strašné problémy si střední generace dobře pamatuje. Obec
musela sehnat 55 miliónů Kč, vybudovat silné vodovodní potrubí ze
záložních zdrojů v Černé louži nad Orlicí, další přečerpávací stanici na
Machovském, k ní pak přívod vysokého napětí z Letohradu pro další
trafostanici. Na nový vodojem již peníze nebyly.
V předminulém roce tam VakStav vybudoval kvůli této investici
asfaltovou přístupovou cestu.
Podle stavbyvedoucích pánů Pavla Plašila a Zdeňka Trejtnara má
mít vodojem dvě nádrže, každá o objemu 200 𝑚3. Celkový náklad má
činit 20 mil. Kč. Hotovo má být do konce letošního roku.
Současně tam budují ve skalním masivu (rula, ortho i paramula,
svor, pyrit) 6 m hlubokou stavební jámu. Vytěženou rubaninu rozvážejí
nákladní auta Mercedes po okolí. Jedná se totiž o vhodný stavební
materiál na podklady o velikosti makadamu.
Pracovníci denně dojíždějí ze Skutče. Se svou technikou
procestovali již řadu velkých staveb v republice. Po dokončení této
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stavby budou pokračovat ve výstavbě ještě většího díla v letohradské
Bažantnici.
Starý vodojem o kapacitě 30 𝑚3 z roku 1927 bude zbourán.
V armování a betonování bude pokračovat stavební parta
z Čermné. Kvůli pohybu těžkých nákladních aut je zakázán průjezd aut
nad 3,5 tuny po silnici z Orlice ke sloupku.
Využijte hezkých dnů nejen k výhledům z Hubálkova kopce, ale
přijďte se podívat i na tu obrovskou díru, která na podzim již k vidění
nebude.
Josef Baláš

Společenské události
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V červnu 2020:

V červenci 2020:

Jan Špárlinek č.p. 78, 89 let

Vlasta Dobřanská č.p.4, 78 let

Josef Baláš, č.p. 168, 77 let

Jana Liebichová, č.p. 202, 78 let

Jindřich Fišer, č.p. 72, 80 let

Františka Svobodová, č.p.55, 75let

V srpnu 2020:

Anna Maria Hejlová, č.p. 93, 73 let

Oldřich Richtr č.p. 170, 77 let

František Urban, č.p.19, 79 let

Miroslav Novotný, č.p. 100, 72 let

Miroslav Leskovec č.p. 50, 73 let

Ludmila Bartoníčková, č.p. 159, 72 let

Vlasta Vrbová, č.p. 133, 82 let

Eva Balášová, č.p. 168, 80 let

Otto Hickl, č.p. 150, 89 let

Milí jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
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Narození:
V březnu 2020 se narodil: Adam Langer, Mistrovice č. 42
V dubnu2020 se narodil:

Oliver Škorvánek, Mistrovice č. 215

V květnu 2020 se narodil: Michal Pražák, Mistrovice č. 27
Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky i jejich
rodinám!

V minulém období zemřeli
V příbramském sanatoriu zemřel po mozkové
příhodě náš rodák z č.69 na Brodku, v nedožitých
93 letech, plukovník Ing. Josef Nastoupil (21. 8.
1924 - 28. 2. 2020). Maturoval na kosteleckém
gymnáziu. Za války byl totálně nasazen do
zvláštních záchranných hasičských sborů v Berlíně, které působily
v době leteckého bombardování. Po válce absolvoval vojenské
dělostřelecké učiliště a Vojenskou technickou akademii v Brně. Později
působil ve vyšších armádních kruzích v oblasti vyzbrojování jako znalec
technických dokumentací a překladatel projekcí, poněvadž dobře znal
ruštinu, němčinu a angličtinu. Překládal vojenské odborné tiskoviny ještě
do nedávna. Celý život se zajímal o historii a dění v naší obci. Své
vzpomínky napsal i do našeho zpravodaje.
25. března zemřel náš rodák RNDr. Luboš Mužík z č. 157 ve věku 83
let. Jako chemik působil v chemických závodech v Ústí nad Labem a
Děčíně.
Jak tiše žila, tak tiše zemřela, na květnou neděli 5. dubna v domově
důchodců na Červené Vodě Maruška Pauková, č. 152 ve věku
nedožitých 88 let. Celý život pracovala jako kreslička v projekci OEZ
Letohrad.
Na počátku krizového stavu jsme 20. března pohřbili naši rodačku paní
Ludmilu Trampotovou č. 20 ve věku nedožitých 78 let. Celý život
obětavě pracovala ve zdejším družstvu v porodně prasnic.
Čest jejich památce.
Josef Baláš
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Další místo k poznání a odpočinku v okolí obce
Po umístění židle s lavicí na Židově kopci v roce 2017 a vloni
postavenému pomníku neznámého lyžaře na Blaškovském kopci jsme
se tentokrát dostali až na nejnižší bod naší obce. To je rozdíl 117
výškových metrů.
V pátek 22. května jsme pod Suticí vybudovali další místo vhodné
k návštěvě a zastavení. Jedná se o dřevěnou plastiku symbolizující
vodní peřeje, nazvanou Pomník všem turistům. Je umístěna na břehu
řeky, kam jsme se jako děti chodili koupat.
Zveme vás k procházce a navštívení tohoto krásného a tichého místa,
kde si můžete na lavičce odpočinout.
Přístup je po pěšině dolů Suticí.
Cyklo tým Mistrovice

Poděkování
V sobotu 9. 5. 2020 proběhla na hřišti
v Mistrovicích v pořadí již dvanáctá Jarní burza
zahrádkářských přebytků. Myšlenka těchto burz
se zrodila před lety po jednom ze zahrádkářských
zájezdů, když jsme viděli, že lidé kupují rostliny a
zeleň, kterou ostatní zahrádkáři vyhazují třeba na
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kompost. A to nemluvě už o cenách, které lidi za rostliny platí (zvláště
v posledních letech), zatímco soused vyhazuje například stejné přebytky
své sadby.
Tehdy se nás několik zájemců dohodlo nabídnout své přebytky formou
burzy.
V roce 2008 jsme uspořádali první pokus v prostoru čekárny na
návsi. Pokus se podařil, burzy se staly tradicí a jsou již očekávány
zájemci z Mistrovic, ale už i z dost širokého okolí.
Letošní burza se konala za trochu jiných podmínek než minulé,
díky nouzovému stavu vlivem koronaviru. O jejím uspořádání jsme se
rozhodli až po vládním rozhodnutí o povolení pořádat trhy zemědělských
produktů. Měli jsme strach z toho, že bude malá účast, a i strach
z počasí. Ale nakonec burza proběhla, dá se říci ke všeobecné
spokojenosti. Počasí se vydařilo a účast zájemců byla slušná a byla
slušná i nabídka zeleně. Většina zájemců odcházela spokojená, že
alespoň něco si domů odnesli i tím, že jejich přebytky poskytly radost
zase jiným zájemcům. Forma vlastně bezplatné výměny výpěstků je
svým způsobem ojedinělá. Protože nic na světě není úplně zadarmo,
požádali jsme účastníky o dobrovolný příspěvek, který je určen pro
opravu vnější omítky kostela. Výsledkem byl finanční příjem ve výši
11 757 Kč, včetně prodaného občerstvení. Za tento příspěvek bych chtěl
všem, kteří touto formou přispěli vlastně ke zlepšení budoucího vzhledu
obce, poděkovat a popřát jim, aby jim získaná zelenina nebo kytky rostly
k jejich spokojenosti.
Samozřejmou součástí burzy bylo i posezení s občerstvením. To
posezení jsme museli bohužel letos oželet, ale domácí cukroví, které
děvčata napekla, jsme nabídli zabalené za vskutku lidové ceny. Takže i
milovníci domácího cukroví odcházeli spokojeni.
Za to bych chtěl všem pořadatelkám i příznivkyním, které lahůdky
napekly, samozřejmě zdarma a z vlastního materiálu, poděkovat. Jen tak
pro zajímavost, pět pekáčů z těch mnoha napekla děvčata z Dobrouče.
Bez toho cukroví by ta burza nebyla ono.
A tak srdečný dík všem, kteří burzu připravovali a i těm, kteří tím
finančně přispěli na opravu kostela.
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Zbývá jen se těšit na burzu v roce 2021,na kterou vás předem
zveme, abychom naplnili staré rčení zahrádkářů:
Chceš-li být šťastný jeden den - opij se. Chceš-li být šťastný jeden rok ožeň se. Chceš-li být šťastný celý život - pořiď si zahradu.
Za pořadatele Jarní burzy Ladislav Svoboda

130 let obecní knihovny v Mistrovicích
Velkým pomocníkem v šíření osvěty, vzdělání a uvědomění našeho
národa po roce 1848 byla kniha. Vesničtí obyvatelé však svými
finančními možnostmi těžko uhrazovali nejnutnější životní potřeby a na
koupi knih jim peněz již nezbývalo. Mnozí však toužili po čtení dobrých
českých knih, nejenom pro poučení, ale stále více i pro zábavu.
Tak se zrodila myšlenka založit i v Mistrovicích veřejnou lidovou
knihovnu. Toto přání bylo naplněno v roce 1890 za vydatné pomoci
Národní jednoty severočeské.
Národní jednoty byly v Čechách založeny v roce 1885 jako
národně vlastenecký spolek, který tvořil protipól proti nově zakládaným
německým spolkům, především v oblastech se smíšeným
obyvatelstvem. Snahou bylo zabránit působení německého vlivu na
české obyvatele a podporovat českou kulturu, školství, ale i hospodářství
(např. zakládání kampeliček, které měly úlohu místních bank). Jednou
z rozsáhlých aktivit Národních jednot bylo i zakládání knihoven
v místech, kde dosud nebyly, a to především na vesnicích. Jednota
poskytovala zdarma obcím soubory knih a umožňovala i tak zvaný
výměnný fond, pokud by byl velký zájem čtenářů. Prosadila například, že
obce musely ze svého rozpočtu dávat 2 % na knihovny a byly povinny
zřídit i knihovnickou radu, která zajišťovala veškerou činnost knihovny.
Tak bylo i Mistrovicím (místní pobočce Národní jednoty severočeské
v Mistrovicích) poskytnuto 180 knih do knihovny obecní, ale i knihy do
knihovny školní. Jednalo se především o knihy českých autorů, ale i díla
známých autorů světových.
Prvním knihovníkem se stal v roce 1890 František Stejskal čp. 13.
Žádná volná místnost nebyla k dispozici, a tak měl knihy umístěny na
poličkách v chodbě svého domku.
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Jen tak mimochodem, měl zde umístěny pytle a zboží do obchůdku
a zároveň se tudy vodily krávy z chléva.
Asi v roce 1919 převzal péči o knihovnu na kratší dobu Alois Doleček,
čp. 33. Výňatek z jeho knihy Mé vzpomínky:
„… Ještě se krátce zmíním o místní knihovně. Nebyla velká, kolem
400 knih. Po odstěhování Václavíkových a nábytku sestry Aninky byly
přechodně prázdné místnosti našeho výměnku. Nevím už ani, jak se to
sběhlo, ale přemluvili mne, abych si půjčování knih vzal na sebe, že to
moc práce není. Abych nemusel chodit někam nahoru do vsi,
přestěhovali mi šteláž (regál) s knihami do výměnku, a tak jsem vždy
v neděli odpoledne půjčoval knihy. Bylo tam dost pěkné četby. Z českých
spisovatelů Jirásek, Němcová, Rais a jiní, z cizích Sienkiewicz, Verne
atd. Byly pěkné cestopisy, romány…“
Kolem roku 1921 se opět knihovna vrátila ke Stejskalovým čp. 13.
V období 1922–1934 se knihovníkem stal můj otec Ladislav Svoboda,
čp. 55, který zhotovil (byl truhlář) i první skříně pro uložení knih.
Od doby zrušení Národní jednoty severočeské, asi kolem roku 1925,
převzala knihovnu do opatrování obecní správa.
V dalších letech vykonávali knihovnickou práci místní učitelé.
Nejprve František Jirásek, čp. 144 a potom Adolf Pauk z Jablonného.
Problémy vyvolané 2. světovou válkou, ale i umístěním ve škole, vedly
ke sníženému zájmu lidí o čtení i o knihovnu. Když byl učitel Adolf Pauk
roku 1950 z Mistrovic přeložen, knihovnické radě nastala starost hledat
nového knihovníka.
Našla jej nakonec v Antonínu Kylarovi čp. 97, členu knihovnické
rady a místnímu pošťákovi. Ač invalida (v první světové válce přišel o
ruku), staral se o knihovnu za pomoci své rodiny velmi obětavě až do
roku 1966. Za jeho působení došlo k rozkvětu knihovny a zvýšení zájmu
o čtení.
Až do roku 1934 byla knihovna umísťována vždy v domě
knihovníka. Po tomto roce byla přestěhována do školy. V roce 1950 do
výměnku čp.137 a konečně do přísálí tanečního sálu hostince U
Novotnů. Když se kulturní činnost obce začala soustřeďovat více do
hostince U Havlenů, kde se podařilo instalovat divadelní zařízení i kino a
bylo vytvořeno takové malé kulturní centrum, byla tam přemístěna i
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knihovna. Konečné umístění se jí dostalo po výstavbě místního
národního výboru a požární zbrojnice ve středu obce a sem byla
přestěhována v roce 1963 do jedné z místností v patře budovy.
Při založení knihovny měli čtenáři k dispozici pro výpůjčky asi 200
svazků. V roce 1966 to bylo již 1373 výtisků.
V roce 1966 převzal knihovnu do své péče knihovník Václav Filip
čp. 52, kterému vydatně pomáhala i jeho manželka Milada. Za jejich
působení došlo k rozkvětu knihovny, kdy se rapidně zvětšil počet čtenářů
i počet knižních svazků. Pan Filip organizoval nejen půjčování knih, ale
pořádal i besedy s dětmi spojené s promítáním diapozitivů se
současným čtením pohádek. Na veřejných schůzích a různých akcích
pořádal výstavky knih, nejenom jako propagaci knihovny, ale i jejich
prodej. Nezapomenutelnou činností bylo i pořádání autobusových
zájezdů s kulturně historickou tematikou, pro zájemce z obce, ale i okolí.
Každým rokem pořádal po mnoho let zájezdy do známých i méně
známých míst naší vlasti, vždy skvěle připravené a zorganizované.
Pamatoval vždy i na nějakou církevní památku. Dodnes mnozí z nás na
tyto zájezdy rádi vzpomínají, protože jsme navštívili místa, kam bychom
se jinak asi těžko sami podívali, jako jsou rodné domky národních
buditelů, slavných hudebních skladatelů a hudebních interpretů, nejenom
slavné hrady a zámky. Vždy pamatoval i na nějakou přírodní zajímavost
nebo slavnou zahradu.
Po roce 1989 vlivem změny společenských poměrů a možností
podnikání, a tím i změnou možnosti cestovat, ale hlavně díky enormnímu
zdražení jízdného autobusy a tím i zvýšení ceny zájezdů, se počet
zájemců potřebných na ekonomický provoz autobusu těžko naplňoval.
Bohužel vlivem televize a jiných možností se postupně snižoval i zájem o
čtení, a tím i o knihovnu. Zvýšení cen knížek na několikanásobek
ovlivnilo i počet ročně nakoupených knih, přesto počet knih se zvýšil na
3768 výtisků. Poté, co se přidružila těžká nemoc, nechtěl již pan Václav
Filip práci knihovníka vykonávat a předal žezlo knihovníka v roce 1998
mně, a já vedu naši knihovnu do dnešních dnů.
Vzhledem ke stálému nedostatku místa pro práci knihovny a
vybudování hasičské klubovny vedle požární zbrojnice, se podařilo
knihovnu přestěhovat a rozšířit o bývalý sklad Civilní obrany, a tím
umožněno další rozšiřování knihovního fondu. Počet knih stoupl na 4388
19

svazků, což se zdá malý nárůst. Ale byly to přes všechnu snahu stísněné
prostory, které vedly v posledních letech k vyřazení více než 1100 knih
buď silně opotřebovaných nebo knih, které si více než dese t let nikdo
nevypůjčil. Zajímavé bylo složení těchto knih. Část se rozprodala
zájemcům, část jsme předali na Charitu, ale našly se zde i knihy, které
se předaly do Národní knihovny jako unikáty.
V posledních letech došlo i ke změně knihovního systému. Byla
vytvořena síť střediskových knihoven (pro nás Jablonné nad Orlicí), které
disponují tzv. vesnickým výměnným fondem, kde se navzájem 3x do
roka směňují soubory knih, protože není ve finančních silách ani
prostorově nakupovat nově vydané knihy. V současné době máme
z tohoto fondu v knihovně asi 400 knih. Je zajímavé, že jsme se po asi
120 letech vrátili k výměnným souborům knih.
S knihovnou v Jablonném máme velmi dobrou spolupráci, takže
když nemáme hledanou knihu v Mistrovicích, půjčí nám ji z Jablonného.
Pro vážné zájemce například o odbornou a tíže dostupnou literaturu je
možné zajistit i knihy z odborných knihoven, ale je zde otázka ceny
poštovného.
Dost jsem se zaměřil na tak zvanou povinnou četbu pro
středoškoláky. Bohužel, často dochází k tomu, že přestal platit seznam
doporučené literatury dle osnov a učitelé dětem doporučují knihy, které
nejsou ani v městských knihovnách nebo tam jsou jen v jednom výtisku.
Touto vzpomínkou na historii jsem chtěl nejenom upozornit na minulá
léta, ale především připomenout, co knihy v minulosti pro naše předky , a
i pro nás současníky znamenaly a znamenají a pozvat vás k návštěvě
knihovny.
Staré české přísloví, že dobrá kniha je náš nejlepší přítel, platilo po celou
dobu historie naší knihovny a já jen doufám, že bude platit i nadále.
Svoboda, knihovník
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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

Zpráva z oddílu stolního tenisu
Sport dostal začátkem letošního roku těžkou ránu. A
stolní tenis na tom nebyl jinak. Když na začátku března
začala přibývat omezující opatření vydaná vládou ČR,
bylo jasné, že konec sezony 2019/2020 jimi bude ovlivněn. Všichni jsme
tajně doufali, že dopady na amatérský sport nebudou tak velké, ale
ukázalo se, že jsme se mýlili.
V dubnu společným nařízením RSST Ústí nad Orlicí a krajského svazu
stolního tenisu bylo rozhodnuto, že se všechny rozehrané soutěže
ukončí a dohrávat se již nebudou. A jak jsme si v téhle „divné“ sezoně
vedli? Žádné z našich tří družstev nemělo problémy s udržením
příslušnosti ve své soutěži. „A“ se do poslední chvíle rvalo o postup
z krajského přeboru do divize, „B“ bojovalo v klidném středu tabulky o
udržení příslušnosti v nejvyšší okresní soutěži a „C“ bylo v době
přerušení, na postupovém 2.místě OP3.
Protože se ukázalo, že všechno zlé je pro něco dobré, i tahle sezona
byla pro stolní tenis v Mistrovicích více než úspěšná, dokonce bych ře kl
že přelomová. Družstvo „A“ dostalo díky svým výsledkům možnost
přihlásit se pro příští sezonu do vysněné divize, kterou využilo. V sezoně
2020/2021 tak v Mistrovicích budeme hrát soutěž, která tu ještě nebyla.
Je to opravdu velká výzva zvláště pro hráče. Je nutno přiznat, že hrát
takovou soutěž vyžaduje určitou kvalitu v hráčské základně, kterou
nejsme schopni pokrýt zvláštních řad. Družstvo tak posílil Vojta Kaplan,
dříve hráč Žamberka. I díky tomu vzrostly šance družstva na solidní
výsledek v divizi, a všichni jsme před touto novou sezonou napjati, jak se
našim bude dařit. „B“ družstvo si udrželo příslušnost k okresní elitě, a
bude tak i v příští sezoně hrát nejvyšší okresní soutěž. Zde hlavně díky
přesunu hráčů mezi jednotlivými družstvy jsme také pozitivně naladěni,
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protože vidíme jisté šance na opravdu dobrý výsledek. Pro mě je
největším zklamáním rozhodnutí družstva „C“, které odmítlo nabídnutý
postup do vyšší soutěže, a bude tak i v příští sezoně bojovat v OP3.třídy.
Za oddíl stolního tenisu jsem rád, že se daří zlepšovat herní podmínky.
Plánovaná a námi očekávaná rekonstrukce osvětlení v tělocvičně se
snad již konečně dostává do finální fáze. Musím říci, že osvětlení je
nejčastěji nám vytýkanou slabinou naší herny. Jen všichni doufáme, že
se vše povede udělat rychle, abychom mohli včas zahájit přípravu na
novou, doufáme že tentokráte klidnou a ničím neomezovanou sezonu.
Tomáš Krejčí, Stolní tenis Mistrovice
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Obec Mistrovice
Vás zve na letní kina pod boudou, nebo pod širým nebem?
Uvidíme, co nám přichystá počasí ☺
26. 6. 2020 Po čem muži touží
17. 7. 2020 Chlap na střídačku
14. 8. 2020 Poslední aristokratka
kde: hřiště
začátek:

červen, červenec - 21,00, promítáme od 21,30
srpen - 20,30, promítáme od 21,00

Promítat budeme za každého počasí, změna filmu vyhrazena.
VSTUPNÉ ZDARMA
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou a na všechny se těší pořadatelé
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Rybáři Vás zvou na tradiční akci

Rybářský den
který by se měl konat v sobotu 27. června 2020 od 11:00 na Rybárně
Těšit se můžete nejen na tradiční rybí pochoutky, ale i na rybí a možná
i vepřové speciality, nebude chybět pivo, ani další alkoholické i
nealkoholické nápoje.
Přijďte pobejt.
Na Vaši návštěvu se těší rybáři z Jablonného nad Orlicí.

Přijďte do Hostince U Novotnů v Mistrovicích na

Grilování
S hudebním doprovodem kapely Půllitr
sobota 15. srpna 2020 od 19:00
Vezměte s sebou blízké, kamarády, přítele a přítelkyně, sousedy …
prostě všechny, se kterými Vám je a bude dobře.
Zvou: Hostinec U Novotnů a kapela Půllitr

Nabídka nákupu s dovozem až do domu
Prodejna U lípy nabízí kdykoliv dovoz nákupu. Tel: 777 432 787
Nabídka je platná při v hodnotě nákupu nad 300 Kč bez cigaret.
paní prodavačka z prodejny U lípy
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FK MISTROVICE
Fotbal, stejně jako prakticky všechna odvětví, nezůstal
ušetřen a naše soutěž byla na rozdíl od 1. ligy ukončena a
pořadí bylo zmrazeno na stavu k 8. dubnu. Soutěžní ročník
2019/2020 jsme tedy zakončili na 11. místě tabulky se ziskem 14 bodů
ze 13 zápasů.
Protože jsou pro nás jarní měsíce neodmyslitelně spojené
s fotbalem, obnovili jsme tréninkovou činnost hned, jak to bylo možné.
Poprvé jsme se sešli v úterý 28. dubna a postupně jsme mohli díky
rozvolňujícímu se charakteru opatření přidávat další tréninkové aktivity.
Od 11. května jsme se dokonce scházeli 3x týdně v režimu pondělí –
středa – pátek.
Rozlosování nové sezóny, která snad již nebude nijak dotčena
proběhne na začátku července a hned jak bude známé, budete si jej
moci prohlédnout na novém webu fkmistrovice.cz nebo na
facebook.com/fotbalmistrovice/. Nicméně již nyní známe termín prvního
přátelského zápasu, který sehrajeme v sobotu 27. 6. od 16:00 v Červené
Vodě na nově zrekonstruovaném hřišti. A samozřejmě budeme rádi,
když nás přijedete podpořit.
Do tohoto zápasu již nastoupí i dvě jarní posily, navrátilec
z Letohradu Michal Peřina a také zkušený Ladislav Nastoupil,
mistrovický rodák, který přichází z Rudoltic. Doufáme, že s takto
posilněným kádrem budeme v nové sezóně hrát více než důstojnou roli,
budeme bavit fanoušky kvalitním fotbalem a zároveň dosáhneme
dobrých výsledků.
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
DUBEN - jarní motání hadic se díky situaci koronaviru
přesouvá na srpen-září.
KVĚTEN - koncem května jsme opět zahájili tréninky mladých hasičů,
díky deštivému počasí spíše v tělocvičně. Ale i tak jsme rádi, protože
pohyb a kamarádi nám moc chyběli.
ČERVEN - zatím bohužel nemáme žádné zprávy, že by se začaly konat
nějaké závody.
Za mladé hasiče Romana Dolečková

Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Konečně zase spolu
Na návrat do školky po karanténě jsme se opravdu
těšili. Pravidelně jsme dětem psali dopisy, a posílali „úkoly“, aby
nezapomněly na pravidelnou soustředěnou činnost. Děti, nebo i
maminky se nám občas ozvaly, ale stejně to nebylo ono. Myslím, že i
většina dětí se na školku a hlavně na kamarády těšila.
Trochu nás omezují hygienická pravidla, ale týká se to hlavně rodičů při
předávání dětí a trochu jinak organizovaného stravování. Ostatní činnosti
si užíváme stejně, jako před covidem.
Zápis do MŠ proběhl pouze „papírově“, bez dětí a jejich rodičů.
Máme radost, že jsme nemuseli nikoho odmítnout a přijali jsme 8 nových
dětí. O jedno místo se opět dělí dvě děti, ale to se už zvládne. „Sluníček“
/dětí v malé třídě/ je sice třináct, ale prostory jsou malé, a tak je to dost.
Pravidelné jarní akce jako dopravní hra, výlet, čarodějnice, ...jsme sice
nestihli, ale Den dětí s hledáním cesty, plněním úkolů a pokladem se
povedl. A co by to bylo za oslavu bez dobroty? Tentokrát jsme si dopřáli
nanukový dort /za peníze za nasbíraný hliník/.
Ve školce byla připravena dřevěná srdíčka pro maminky ke svátku.
Děti je barevně dozdobily a dodatečně maminkám předaly.
Ze dřeva, které věnovala a.s. Podorlicko zrenovovali Jirka Valouch
a Petr Vinkler kolotoč, který děti milují a denně využívají. Také zpevnili
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plot a roh zahrady, kde mohla vzniknout malá bylinková zahrádka. Na ní
si mohou děti uždibovat a využít ji může i paní kuchařka.
Na zahradě byla opravena i věž, takže je znovu bezpečná pr o hry
dětí. Maminky ml. dětí doplnily kuchyňské zahradní vybavení, a tak děti
v písku „vaří“ ostošest.
P. učitelky v malé třídě nechaly otevřít část prostoru skříní, takže
děti do ní vidí a snáze si mohou vybrat hračku.
Ke konci školního roku patří neodmyslitelně atletika, kdy po roce
změříme výkony v hodu, skoku i běhu a rodiče mohou porovnávat loňský
a nový diplom, jak se dětem dařilo.
Také rozloučení s předškoláky patří k tradicím. Letošní tzv.
„aktovkový den“ pomohli příjemně prožít prvňáci, kteří už mohou
předávat našim předškolákům své první zkušenosti.
Za přítomnosti budoucí p. uč. Jitky Mikulové pomáhali hodnotit
zvládání úkolů a paní uč. si pak symbolicky převzala svých šest nových
prvňáčků. Sedmý předškolák, který v MŠ končí začne školní docházku
v Letohradě.
Jelikož jarní přestávka provozu MŠ byla dlouhá, zkrátili jsme letní
přerušení provozu na 4 týdny. Doufejme, že to budou pro všechny
opravdové prázdniny se vším, co k létu patří. To přejeme našim dětem,
sobě, i vám všem!
Za MŠ Mistrovice S. Nastoupilová

„Doba koronavirová“
V první řadě chceme poděkovat všem rodičům, kteří převzali u
svých dětí roli učitele. Uvědomujeme si, že to pro Vás, nebylo
jednoduché. Mnozí z Vás chodili do práce a přitom museli stíhat ještě
spoustu dalších činností, a co ještě víc, zajišťovat výuku svý ch dětí.
Věřte, že i my jsme se ocitli v nové situaci, ale snažili jsme se
usměrňovat a vylepšovat výuku na dálku tak, aby množství i forma
zadávání úkolů byly pro žáky přiměřené. Stále mezi sebou jako učitelé
komunikujeme, učíme se, vyměňujeme si své dosavadní zkušenosti a
hledáme co nejúčinnější způsob výuky na dálku.
Při běžném vyučování máme okamžitou zpětnou vazbu od žáků,
můžeme reagovat na konkrétní potřeby a problémy Vašich dětí. Toto na
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dálku bylo velmi obtížné, a tak jste to byli vy, rodiče, kteří viděli hned,
zda Vaše dítě učivu rozumí, jestli je množství práce na jednotlivé týdny
dostačující, nebo naopak je ho moc. Ještě jednou děkuji všem rodičům,
kteří nám tuto zpětnou vazbu poskytovali. A do budoucna Vás chci
poprosit o dialog. Nikdo z nás není neomylný, mnohé vidíme různě, ale
komunikace je to nejdůležitější k nalezení kompromisu a té správné
cesty pro „naše děti“.
Za kolektiv učitelek ZŠ Jitka Moskvová

Informace ze školy na závěr školního roku
I letos jsme měli ve druhém pololetí na plánu spoustu akcí, ke
kterým nakonec bohužel nedošlo. U některých z nich se budeme snažit o
jejich uskutečnění v září. Plavání jsme letos stihli pouze polovinu, ale
určitě jsme si to užili. Teď nás ještě čeká Slavnost pasování prvňáčků na
čtenáře a Rozloučení se s předškoláky v MŠ. Ještě honem vyfotíme
naše absolventy „páťáky“ a vystavíme u školy, abyste si je mohli všichni
prohlédnout. Školní rok ukončíme v úterý 30. června předáním
vysvědčení, pochval a účastnických listů v kroužcích.
Letos nám bude ve škole čtyři týdny o prázdninách fungovat školní
družina s paní učitelkou Markétou. Také dojde k menším úpravám ve
škole: čekáme na novou tabuli do 1. třídy, koberec na hraní ve družině a
nové hry.
Během léta dojde také k drobným personálním změnám. Na postu
školníka končí z organizačních důvodů pan Škorvánek. Moc mu děkuji
za všechnu vykonanou práci, která byla vždy provedena rychle, kvalitně
a s ochotou. Školnictví převezme od 1. 8. obec prostřednictvím svého
pracovníka pana Vinklera. Také se loučíme s paní asistentkou a
vychovatelkou Langerovou. I jí děkuji za dobře vykonanou práci.
V září se s dětmi sejdeme opět v úterý 1.9. Společnou schůzku pro
rodiče plánujeme na čtvrtek 3.9. od 16:00 ve školní jídelně.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům školy za dobře vykonanou
práci, spolehlivost a ochotu spolupracovat. Všem Vám přeji na
nadcházející léto hlavně zdraví, pohodu a dostatek odpočinku.
Krásné léto přeje Jitka Moskvová
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Pasování na čtenáře
Sedmero hor a sedmero řek musel přejet král
Ota První z Království čtenářů, aby mohl pasovat
mistrovické prvňáčky na čtenáře.
Malá slavnost Pasování na čtenáře se uskutečnila ve středu 17. 6.
2020 v 16 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Mistrovicích. Po
dlouhé koronavirové přestávce ve vyučování to bylo vlastně první
setkání dětí, rodičů a učitelek včetně paní ředitelky školy Moskvové na
veřejnosti. Na přípravu mnoho času nebylo, a tak pořadatelky ze školy,
paní učitelka Miroslava Škorvánková a slečna Markéta Pecháčková měly
oprávněné obavy, jak taková akce, s mimořádnými hygienickými
opatřeními, dopadne. Ale vše klaplo ke spokojenosti královského hosta,
pořadatelů, rodičů, ale hlavně ke spokojenosti dětí, které vzaly tuto
záležitost naprosto vážně a zodpovědně.
Po uvítání rodičů básničkami a hrou na flétnu se objevil ve dveřích
majestátní král Ota První, aby odměnil prvňáčky za jejich snahu a píli, se
kterou se během prvního ročníku školy naučili číst a vytvořili si tak základ
pro další učení a poznávání.
Ale jak to v pohádkových příbězích, ale i v životě bývá, nic není
zadarmo. Děti musely, tak jako v pohádce, nejprve splnit tři úkoly:
představit se, dát králi hádanky, které si vymyslely a nakonec prakticky
předvést, že skutečně už číst umějí. A dokázaly to bravurně, ke
spokojenosti všech, kteří přihlíželi.
Po splnění těchto úkolů došlo k vlastnímu pasování se vší pompou
a vážností. Po pokleknutí na klekátko a odříkání čtenářského slibu je král
skutečným mečem pasoval na čtenáře.
Stali se jimi všichni prvňáci.
Za svoji píli obdrželi na památku knihu s věnováním, královský
diplom o pasování, průkazku čtenáře do místní knihovny, ale i trošku
sladkostí jako poděkování za jejich snahu. Pak následovala i malá
královská hostina .
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Domnívám se, a z řeči rodičů to i vyplynulo, že se tato akce setkala
s úspěchem a zanechala v rodičích, ale hlavně v dětech dojem, na který
budou jednou rádi vzpomínat.
A za rodiče a Místní lidovou knihovnu v Mistrovicích bych chtěl
tímto organizátorům této malé slavnosti poděkovat za pěkný zážitek a
dětem popřát mnoho krásných zážitků při četbě dalších knih.
Knihovník Ladislav Svoboda

Pán řekl Noemovi
Pán řekl Noemovi: "Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude
trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé
bude zničeno. Chci, abys postavil archu a zachránil pár zvířat od
každého druhu. Tady na ni máš plány." Šest měsíců uplynulo jako voda.
Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ zeptal se ho Bůh.
„Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se
tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel
nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo,
že Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr
sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení
stromů, a byl jsem žalován Ochranáři zvířat, když jsem se snažil
pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření
o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné
plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože
tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad
práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince,
takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu
dokončit
dříve
než
za
pět
let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se
podíval vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš
svět?“
„Správně,“ odpověděl Bůh. „Úřady to už udělaly za mě...“
Ladislav Svoboda
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Malované kamínky
Možná jste si v posledních týdnech při svých procházkách všimli
malovaných kamínků. Jak lze tušit, neobjevily se tu samy od sebe. To
pár maminek z okolí se dalo dohromady a společně se připojily
k inspirativní aktivitě. Začaly s dětmi malovat kamínky a umisťovat je na
různá veřejná místa.
Kamínek můžete přenést na nové místo, nebo ho můžete vyvést
na výlet, anebo si ho můžete nechat a klidně i namalovat jiný. Na
kamínek namalujte libovolný obrázek a z druhé strany napište PSČ
místa, odkud jste a jméno facebookové skupiny „kamínky Jablonné a
okolí“ nebo „ kamínky“– to proto, aby byl kamínek dohledatelný a vy
třeba zjistili, odkud k vám kamínek doputoval.
Pavla Pauková
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Poznejme naše sousedy
Japonská zahrada v Jarkově u Kudowy Zdroje
Jedete-li do lázní nebo do tržnice Kudova Zdroj po polské straně, míjíte
vlevo ležící městečko Levín, na jehož konci stojí nádherný železniční
viadukt (je zařazen mezi polské technické památky a je to pozůstatek
zrušené železniční trati Náchod – Wroclaw, který sám o sobě stojí za
prohlídku) a malý kousek za tímto viaduktem je odbočka doleva na
vesnici Jarkov. Je to od hlavní silnice asi dva kilometry. Zde se nachází
krásná Japonská zahrada, dílo dnes již staršího pána, důchodce, který ji
založil přibližně před čtyřiceti lety a stále ji doplňuje a rozšiřuje. Je to
taková malá oáza klidu a pohody, jakou tyto důsledně promyšlené
zahrady poskytují. Majitel není Japonec a údajně nikdy v Japonsku
nebyl, ale vytvořil tuto přírodní zajímavost a skutečný skvost podle
obrázků z knih. Je tu i malé parkoviště.
Je jen škoda, že se sem letos kvůli nouzovému stavu nepodíváme,
protože právě na jaře, kdy kvetou rododendrony, pěnišníky a sakury, je
tato zahrada nejkrásnější. Ale je otevřena od května do října od 10 do 18
hodin, a i v jiných měsících stojí za prohlídku.
Průvodce zde není a vstupné je skutečně lidové (lze zde platit i
korunami).
Ladislav Svoboda, kronikář obce
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Ztratit a nalézt
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne,
nalezne jej. Matouš 10:39
Napadlo vás někdy, že ti, kteří se nejvíce bojí umřít, se také nejvíce
bojí žít? Že když utíkáme před smrtí, utíkáme i před životem?
Představte si člověka, který žije v podkroví, v takové malé komůrce bez
světla, kde se téměř nedá větrat. Bojí se sejít po schodech dolů, protože
slyšel o lidech, kteří spadli ze schodů a zlámali si vaz. Nikdy by nepřešel
ulici, protože slyšel o tisících těch, které na ulici zajelo auto. A je
pochopitelné, že nemůže-li přejít silnici, nemůže ani přeplout oceán či
přejet kontinent či přejít z jednoho myšlenkového světa do druhého.
Tento člověk se zuby nehty drží své komůrky a zahání smrt, a tím zahání
i život.
Co je to smrt? Ztráta, zmizení, odpoutání se, rozloučení se. Pokud na
něčem lpíte, odmítáte se odpoutat, odmítáte se rozloučit, bráníte se
smrti. A ačkoli si to možná neuvědomujete, bráníte se i životu.
Neboť život je v pohybu a vy stojíte, život plyne a vy stagnujete, život je
pružný a volný a vy ztuhlí a strnulí. Život vše odnáší a vy se dožadujete
stálosti a trvání.
Bojíte se tedy života a bojíte se smrti, protože lpíte. Když na ničem
nelpíte, když nemáte strach, že něco ztratíte, pak klidně můžete plynout
jako horský potůček, který je vždy čerstvý, svěží a plný života.
Jsou lidé, kteří nesnesou pomyšlení, že by ztratili někoho z rodiny či
přítele, raději na to nikdy nemyslí; nebo se hrozí zpochybnění či ztráty
své oblíbené teorie, ideologie či přesvědčení; nebo jsou přesvědčeni o
tom, že by nikdy nemohli žít bez toho či onoho drahého člověka,
předmětu či místa.
Chcete vědět, jak se dá změřit stupeň strnulosti a neživosti? Pozorujte,
kolik prožíváte bolesti, když přijdete o hýčkanou představu, osobu či věc.
To trápení a bolest prozrazují lpění. Jak to, že tolik truchlíte nad smrtí
milovaného či nad ztrátou přítele? Nikdy jste si neudělali dost času na to,
abyste se zamysleli nad tím, že se všechno pořád mění, plyne dál a
umírá.
A tak smrt, ztráta a rozloučení vás vždy zaskočí. Rozhodli jste se žít v
podkrovní komůrce svých iluzí a předstíráte, že se nikdy nic nemění, že
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všechno bude pořád stejné. Proto zažíváte tolik bolesti, když k vám pak
život vpadne a otřese vašimi iluzemi.
Abyste mohli žít, je třeba podívat se skutečnosti do tváře. Pak z vás
strach ze ztráty opadne a naučíte se mít rádi novost, změnu a nejistotu.
Strach ze ztráty známého z vás opadne a budete plni očekávání vyhlížet
a vítat vše neznámé a nové.
z knihy Anthony de Mello: Cesta k lásce (Cesta, 2010)

Na závěr tohoto letního čísla Vám přejeme: zůstaňte zdraví a věřme, že vše
společně zvládneme, byť je to okolo nás velmi zamotané. Těšíme na další letní etapu
a Vaše příspěvky a stávajícím dopisovatelům moc děkujeme za jejich články.
Redakční rada Mistrovických zpráv
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