Mistrovické zprávy
Číslo 1

jaro 2021

ročník 30

Slovo starosty,
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu popřál zdraví, štěstí a radost
v novém roce. V neposlední řadě mnoho sil a veselou mysl. Jak se
ukazuje, budeme to všichni potřebovat více, než kdy jindy.
Přes zimní období vláda pokračovala v započatém trendu chaosu a
zmatků. Výsledkem dlouhodobého stupňování restrikcí jsou opět jen další
větší restrikce, k tomu se mění i po pár hodinách. Navzdory slibům z jara
minulého roku, že již nikdy nebudou plošná opatření, jsme si jich užili
měsíce a měsíce. Lidé začínají mít deprese, zažívají pocit smutku,
nejistoty a beznaděje, vládní opatření jsou devastující i pro generaci děti
a studentů.
Je obtížné tuto situaci ustát, ale je potřeba neztrácet naději, lidstvo
dokázalo zvládnout jiné obtížné situace, zvládneme to také. Přicházejí
jarní slunečné dny, je možnost jít do přírody, důležité je aktivně pracovat
na relaxaci, na odreagování se, nenechat se tím vším zavalit. K tomu
posilovat imunitu, utužovat zdraví - je to v rukou každého a je to jediná
účinná obrana před nemocí, ať už se jmenuje jakkoliv. Probouzející se jaro
a slunečné dny nám dávají naději.
V současné době probíhá stavební řízení a výběrové řízení na
dodavatele zasíťování lokality Nad Suticí. S napětím čekáme, s jakou
cenou nás firmy překvapí. Z finančního hlediska bude realizace obtížná.
Vláda obcím snižuje rozpočtové příjmy. Přesto ale věřím, že akci
zrealizujeme co nejdříve, pomocí dotace, úvěru a úspor z minulých let.
Naštěstí jiné projekty by měly být snazší. Připravujeme dokumentaci
a žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy a školní kuchyně. Šance na
získání dotace ve výši 90% jsou vysoké, bez ní by tato akce byla
nemyslitelná.
Další projektem, na který máme dotaci již přislíbenou, je oprava
poslední části omítky kostela sv. Jana a Pavla v Mistrovicích. Po
dokončení této části by byl celý kostel v novém „kabátě“ opět na mnoho
let.
V Mistrovicích 24.2. 2021

Petr Mařík, starosta
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Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 4.3. 2021 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
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ověřovatele: Jiří Valouch, Marcel Pomikálek
program
dodatek č. 5 Smlouvy o dílo o zneškodňování obyčejného a
nebezpečného odpadu z 4.1.2006 uzavřenou se společností Komunální
služby Jablonné s. r. o.
smlouva o spolupráci uzavřenou se společností DIMATEX CS, spol. s
r.o. na sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-2021725/SOBS VB/1 Mistrovice, par. 948/6, kNN
příkazní smlouvu PŽ14/2021 uzavřenou se společností ARTENDR s.r.o.
na zajištění podání žádosti o dotaci a výběrového řízení na dodavatele,
akce: Stavební úpravy Základní školy a mateřské školy Mistrovice,
přístavba jídelny a stavby související
smlouvu o výpůjčce uzavřenou s FK Mistrovice, z.s
řád veřejného pohřebiště obce Mistrovice
obecně závaznou vyhlášku obce Mistrovice č. 1/2021
zastupitelstvo obce Mistrovice projednalo žádost Základní školy a
mateřské školy Mistrovice o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2021/2022.

2021- 17- 11

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.
2021- 17- 12 úpravu nájemních podmínek s TNV podle návrhu finanční komise.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2021- 17- 13 Rozpočtové opatření 11_2020
2021- 17- 14 Rozpočtové opatření 12_2020
V Mistrovicích 04.03.2021
Ověřovatelé: Jiří Valouch, Marcel Pomikálek
Starosta:

Petr Mařík
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Připomínáme úhradu poplatků
Poplatek za odvoz odpadu na rok 2021
Poplatek za osobu s trvalým pobytem

440,- Kč

Poplatek za rekreační chalupu

440,- Kč

Občané ve věku 80 let a starší

220,- Kč

Občané s průkazkou ZTP/P

bez poplatku

Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině

bez poplatku

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

Poplatek je splatný do 31.3.2021, při nedodržení splatnosti poplatku dochází k jeho
zvýšení:
od 1.4. do 30.6.2021
poplatek ve výši 500,- Kč
od 1.7. do 30.9.2021
poplatek ve výši 700,- Kč
od 1.10. do 31.12.2021
poplatek ve výši 900,- Kč
po 31.12.2021
k poplatku se připočtou další náklady na jeho
vymáhání

Poplatek za psa na rok 2021
Pes v rodinném domě

200,- Kč

Druhý a další pes téhož majitele v rodinném domě

250,- Kč

Pes v bytovém domě

400,- Kč

Druhý a další pes téhož majitele v bytovém domě

500,- Kč

Poplatky jsou splatné do 31.3.2021.

Poplatek za hrobové místo na roky 2021 – 2025
Poplatek za hrobové místo
dle velikosti hrobu
Poplatek je splatný do 30.6.2021.

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
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Ekokom
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které
Vaše obec/město vytřídila/o v období 01.10. - 31.12.2020 a předala/o k
využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou Vaše
obec/město získala/o od společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 23 426,21 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 4 418,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální
dostupnost sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití
odpadů z obalů)
Papír 1,690 t 2 961,89 Kč
Plast 2,413 t 12 601,65 Kč
Sklo 2,450 t 2 692,31 Kč
Kovy 0,007 t 24,36 Kč
Nápojový karton 0,130 t 728,00 Kč
Celkem 6,690 t je 19 008,21 Kč
Přesný rozpis odměn naleznete na podkladu k fakturaci, který byl
odeslán elektronicky na adresu Vaší obce/města, případně svozové firmy,
pokud za Vás zpracovává výkaz a případně fakturu do systému
EKO-KOM. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, svého
regionálního manažera. Věříme, že Vám tento stručný přehled poskytl
základní informace o výsledcích provozu systému tříděného sběru
obalových odpadů ve Vaší obci ve spolupráci s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s.
(kontakty na http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/kontakty/kontakty-obce-a-mesta)

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem, EKO-KOM, a.s.
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM
při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů, se podařilo
dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 73 % občanů České
republiky. Děkujeme.
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EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
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Tisková zpráva 14. ledna 2021:
Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy
návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a
koše. To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady
nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst
na túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech
od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění
odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky
projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny
přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou
těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci
s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou
téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů.
Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala
náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do
provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo
na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou
návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také
v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech,
Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu
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Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si
chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje:
„Přestože síť třikošů v českých a moravských horách stále ještě
rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet
dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože
jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách.
Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na Facebooku,
Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“

Souhrn o svozu textilu za rok 2020
Svoz zajištuje firma DIMATEX CS, spol. s r.o. a textil je určen
k opětovnému použití.
Za loňský rok se z kontejneru nasbíralo 1494 kg textilu k recyklaci

V případě přeplněného kontejneru prosím volejte: +420 485 159 125
Lukáš Killar, Dimatex CS, spol. s r.o.
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Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“ - Obec
Mistrovice
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech vyjednat
zrychlení pevné sítě v místní části obce. Všude tam, kde byla dříve pevná
linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
▪ možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu
▪ stabilita připojení i za špatného počasí,
▪ udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených
zařízení najednou,
▪ internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a
nahrávání (= řešení přechodu televizního vysílání na
DVBT-2),
▪ sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě,
▪ možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti
měnit síť.
(jako např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný).
Společnost CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou
síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře
znáte a už v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb
včetně mobilního volání. Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní nabídku od Vámi vybraného
poskytovatele.
Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou televizí
s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových služeb a
zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním.
Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku CETIN 238 461 111 (každý
všední den od 8:00 – 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná ve většině
domácností v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU a spravuje sítě v jeho původním majetku. Pokud
již pevnou linku nemáte, nebo jste kabel odstřihli, případně je na sloupu
před domem, tak nevadí.
Přípojku lze kdykoliv obnovit.
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Srážkově výjimečný rok 2020
Z médií se dovídáme, že rok 2020 byl v České republice na srážky
velmi bohatý. Jaký ale byl chod srážek v našem regionu? Na to by nám
mohla odpovědět následující tabulka. Jedná se o aktuální, tzn. o údaje
roků 2019 a 2020 doplněnou, verzi tabulky uveřejněné v Mistrovických
zprávách již v prosinci 2018 (ročník 27, č. 6).
měsíční úhrny srážek (mm)

měsíc
duben
květen
červen
duben až červen
% normálu
červenec
srpen
září
říjen
červenec až říjen
% normálu
duben až říjen
% normálu

normál

Mistrovice
(Žamberk)* 2016 2017 2018 2019 2020
39,3
40
84,5
26
23
8
81,7
80
62
66 106,5
79
71,1
89
106
46
52 274,5
192,1
209 252,5
138 181,5 361,5
100
109
131
72
94
188
109,1
95,7
138
46 35,5
61,5
79,6
61,5
17
17 98,5
98,5
58,7
22
42,5
96 71,5 110,5
48,4
60
130
44 46,5 125,5
295,8

100
487,9
100

239,2

327,5

203

252
85

396
134

81

111

69

448,2

580

341 433,5

757,5

92

119

70

89

155

* normál pro rok 2017

Období duben až říjen, které tato tabulka zaznamenává, bylo v roce
2020 jako celek výrazně vlhké. Napršelo celkem 757,5 mm, tj zhruba 155
% dlouhodobého normálu. V roce 2020 se však vyskytovalo i období
srážkového nedostatku. Srážkově velmi podprůměrným měsícem byl
duben – napršelo jen 8 mm (cca 20 % normálu), což je pro duben nejnižší
hodnota nejméně za posledních 5 let (období, které zaznamenává
tabulka). V zimním období mnoho srážek také nebylo, dá se proto říci, že
jaro roku 2020 bylo velmi suché. Druhým srážkově podnormálním
měsícem byl červenec, ve kterém napršelo cca 56 % dlouhodobého
normálu. Červenci však předcházel srážkově normální květen (80 mm) a
zejména srážkově silně nadnormální červen (274,5 mm), nižší červencový
úhrn se proto nemohl nijak výrazně projevit.
Úhrn 274,5 mm je rekordem v naší tabulce a pro měsíc červen, ve
kterém byl zaznamenán, to představuje 386 % (!) dlouhodobého normálu.
Srážkově nadnormální letos byly i měsíce srpen (124 %), září (188 %) a
9

říjen (259 %). Výši srážkových úhrnů v letošní sezóně odpovídalo jak
opakující se stoupání hladin ve vodních tocích, tak i značné nasycení
půdního profilu či vysoký infekční tlak houbových patogenů postihujících
nejrůznější plodiny (na zahradách zejména plísně bramborové na
bramborách a rajčatech).
Lze tedy říci, že uplynulý rok byl z pohledu měsíčních úhrnů rokem
velmi pestrým. Zaznamenali jsme jak nejvíce suchý měsíc (duben s
pouhými 8 mm srážek), tak i nejvlhčí měsíc (červen s 274,5 mm) za
posledních nejméně 5 let. Číselná data mi chybí, přesto myslím, že se lze
domnívat, že uvedené měsíční rekordy by měly prvenství i ve výrazně
delším časovém horizontu (nakonec není vyloučeno, že deštivější měsíc,
než letošní červen byl zaznamenán naposledy v „památném“ roce 1997).
Začátek roku 2021 byl na srážky (zatím) také relativně bohatý, proto
jsou i v současnosti zásoby vody v krajině více než dobré. Budeme to ale
vidět stejně i za půl roku? Znát průběh počasí na 6 měsíců dopředu by
bylo velmi praktické… Bohužel možnost přesnějších předpovědí na tak
dlouhé období není ani dnes o nic reálnější než např. před 50 lety.

Společenské události
Jubilanti:
Své narozeniny oslavili nebo oslaví:
V březnu 2021:

V dubnu 2021:

Ladislav Šípek č.p. 32, 79 let

Marie Filipová č.p. 60, 75 let

Marie Jirásková, č.p. 186, 77 let

Jan Baláš, č.p. 63, 71 let

Alfréd Kaufmann, č.p. 124, 80 let

Rudolf Valenta, č.p. 44, 70 let

Josef Baláš, č.p. 128, 76 let

Stanislav Stejskal, č.p. 73, 72 let

Anna Vávrová č.p. 138, 74 let

Jan Doleček č.p. 121, 76 let

Josef Baláš č.p. 158, 71 let

Jana Urbanová, č.p. 19, 80 let

Jiří Fait, č.p. 88, 72 let

Zdena Kaufmannová, č.p. 124, 80 let
Marie Kreuzigerová, č.p. 169, 71 let

Omlouváme se všem únorovým oslavencům za omlazení o jeden rok.
Publikováno v minulém čísle zima 2020. Děkujeme za pochopení
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V květnu 2021:
Božena Stejskalová č.p. 73, 72 let

Vlasta Faltusová, č.p.164, 78 let

Stanislav Vychytil, č.p. 91, 91 let

Ivan Štěpánek, č.p.163, 77 let

Štefan Kovalčík, č.p. 205, 72 let

Marie Balášová, č.p. 59, 82 let

Petr Hubálek, č.p. 84, 71 let

Josef Mikyska, č.p.218, 70 let

Ivan Krejčí, č.p.153, 76 let

Dagmar Hubálková, č.p.141, 70 let

Milí jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Narození:
V březnu 2021 se narodila: Lilien Nastoupilová č. p.215
Novému občánku i jeho rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

V minulém období nás opustili
Hubálková Marie
Zemřela 4.2.2021 ve věku 78 let. Narodila se
v Mistrovicích, na Vedralovicích v čísle 84 manželům Hubálkovým jako
prostřední dcera z pěti dětí. Hned po ukončení základní školy šla pracovat
do Tesly v Jablonném nad Orlicí, kde pracovala celý život až do svého
onemocnění a následně odchodu do důchodu. Zůstala svobodná. Vždy
byla považována za dobrou pracovnici, společenskou s osobitým
humorem i chováním. Svůj život dožila stíhána nemocemi v bytovce č. 205
v Mistrovicích na Vedralovicích.
Jirásková Jana
Zemřela 27.1.2021 ve věku 68 let. Jana byla jednou ze čtyř dcer
manželů Jiráskových v Mistrovicích na Vedralovicích čp. 10. V mládí byla
aktivní, ale později se u ní začala projevovat duševní choroba, která jí
bránila prožít plnohodnotný život a společensky se uplatnit. Zůstala
svobodná, ale díky starostlivé péči své rodiny se dožila v klidu pěkného
věku ve svém trochu osamělém světě.
Josef Baláš
Čest jejich památce!
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Poděkování
Vážené ženy z redakční rady,
nejprve bych Vám ráda v začátku nového roku popřála. Ať se daří!!
A přeji také to nejdůležitější, a to je zdraví.
A nyní poděkování. Poděkování za to, že každé Mistrovické zprávy
doputují na mou adresu. Se zájmem si je celé přečtu, a tak jsem stále
v obraze, co se v mé rodné vísce děje. Díky tomu se dozvídám, jak se
místní starají a vymýšlí stále něco nového, aby se všem ve vesnici líbilo a
dobře žilo. Fandím mistrovickým nadšencům pro tradice. Ten betlém, ten
se opravdu povedl. A celé náměstíčko je takové milé, pohodové.
Velice ráda si pročítám zprávičky ze školy a hlavně z mateřské
školy. Vybavují se mi hezké vzpomínky na pět let, ve kterých jsem tady
s těmi nejmenšími školáčky pracovala. Sleduji také, jak si vedou místní
sportovci, hasiči, skauti. Co všechno pořádají chovatelé, zahrádkáři. Kde
tančí spolek Česká beseda. Moc zajímavá je část „Poznejme naše
sousedy“ i články z historie obce. Musím Vám také prozradit, že si
pravidelně vystřihuji a ukládám kresbičky Hanky Dolečkové, a tak už mám
slušnou sbírku mistrovických chaloupek. Mám tak tu svoji rodnou vísku
hezky zdokumentovanou.
Díky Zprávám, a také díky svým známým, máme často nápady, kam
na výlet. Nejednou jsme se s vnoučaty byli podívat na Židově kopci u
vyhlídky se židlí. Pokaždé tam najdeme něco nového. Zasmějeme se nad
nápaditým rozcestníkem, posedíme na krásné lavičce se srdíčkem.
Opravdu se zastavíme, rozhlédneme a popřemýšlíme, jak to
doporučujete.
Vyhlídka U neznámého lyžaře má také nápad. Obnovený křížek a
krásná řezba v koruně Malových lip ohromí. A nové Prameny řeky Orlice?
Není to úžasné? Michalovi dávám palec nahoru!
Sleduji i vaše starosti s obnovou kostela Jana a Pavla, který se
novou omítkou přímo rozzářil. Pozoruhodné je, že mistrovičtí nečekají
pouze na dotace, ale sami přispívají. Pořádají veřejné akce a výtěžek
putuje na dobrou věc. I vnitřek kostela dostál změn. Krásný je dřevěný,
vyřezávaný betlém. Zajímavým způsobem je upravená i bývalá márnice.
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Užitečné informace o historii kostela lze najít na tabuli před kostelem. Toto
vše mě v poslední době v Mistrovicích zaujalo.
Na závěr bych použila citát, který jsem nedávno přečetla. Moc se mi líbí:
„Sním, abychom se z téhle divné doby bezpečně zachránili. Možná je to
pro nás lekce. Nemyslím si, že zasloužená, ale třeba nás přiměje,
abychom se chovali ohleduplněji.“
Jana Zástěrová.
Děkujeme za zpětnou vazbu, moc nás to potěšilo!
Redakční rada

Imunolog Jan Pačes:
"Některé vyspělé země od počátku šly cestou testování a trasování,
ale Evropa řekla ne. Některé země vsadily na očkování, ale ani to se
zemím EU nelíbí, protože jedinou cestou je podle ní lockdown. EU se
propadá ekonomicky a pandemie zde stále řádí skoro nejvíce z celého
světa, ale většina zemí stále věří, že nejlepší cestou je lockdown.
Premiantem je samozřejmě ČR. Tady se tohle módní slovo používá
skoro v každé větě s různými přídomky a je těžké se v tom orientovat.
Česko vládne různým přehledům naznačujícím rozšíření viru a po sérii
různých lockdownů přichází s tvrdým lockdownem. Někteří politici, média
a vědci požadují větší lockdown, jiní menší lockdown.
Předpokládá se, že po skončení nového lockdownu, se budeme
moci vrátit ke starému lockdownu a když tento lockdown konečně
zafunguje, můžeme se do příštího tvrdšího lockdownu přesunout i do
měkčího lockdownu. Kdo v tuhle modlu nevěří je označen za cynika a
spolupachatele pandemie a vyloučen ze společenství slušných lidí.
Společnost se rozpadá, v obětech lockdownu roste nenávist k těm,
kteří jim lockdown ordinují, sami jím jsou minimálně zasaženi a ještě jim
dávají panské rady. Lidé ztrácejí vůli i schopnost se lockdownu účastnit.
Naštěstí se to dá řešit dalším lockdownem.
Lockdown platí jen pro někoho, ale věřit v něj musíme všichni. Je to
magického slovo, kterého se virus bojí. Jen ho zřejmě zatím stále ještě
málo používáme."
13
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Informace z místní lidové knihovny
Mnoho lidí přestává bavit v dnešní koronavirové
době dívat se na televizi, jak nás sytí
hrůzostrašnými zprávami o koronaviru, tzv. akčními
americkými filmy, různými podvody, zprávami o haváriích a podobně. V
každých zprávách jsou mrtví.
Lidé si rádi občas vezmou do ruky pěknou knížku a v klidu a pohodě
si ji přečtou. A když se spoji příjemné s užitečným, vrátí se k naší historii.
A nemusí to být zrovna Jirásek či Palacký, ale může to být historie
mnohem mladší, například informace o druhé světové válce, která dodnes
není popsána ve všech souvislostech a dopadech.
Jedním z autorů zabývajících se nejen touto tematikou je Stanislav
Motl, rodák z našeho kraje, z Ústí nad Orlicí. Dnes žije v Praze. Sám sebe
označuje za investigativního novináře. Podnikl mnoho dobrodružných cest
prakticky po celém světě a popsal je v různých periodikách a knihách.
Dlouhou dobu měl v televizi vlastní pořad na tato témata.
Hlavní náplní jeho práce však zůstává hledání životních příběhů lidí,
které svým způsobem poznamenala druhá světová válka. Píše o životech
lidí, kteří nalezli svou smrt v koncentrácích, či byli popraveni jen za to, že
pomáhali ostatním v nouzi nebo byli, často jen drobným způsobem
zapojeni do odboje proti fašistické zvůli. Ale píše i o mocných,
konfidentech, válečných zločincích, o účasti politiků na válečných
zločinech, třeba dodnes nepotrestaných a o pátrání po nich po celém
světě.
Prakticky na toto téma napsal celkem 21 knih, mimo novinových
článků.
Je to velmi poutavé, místy až drsné čtení, ale poučné. Od zrady
našich spojenců Mnichovskou dohodou, okolnosti vzniku války i o jejich
následcích. Je dobře si tyto souvislosti uvědomit, zvláště v současné
době, kdy to ve sdělovacích prostředcích vypadá, že všechny hrůzy války
spočívaly až v odsunu Němců a Češi jsou vykreslováni negativně.
Zpochybňují se Benešovy dekrety a přepisují se učebnice dějepisu.
Jako malý příklad takového obracení historie je popsán v knize –
Děti Antonína Kaliny: Zatímco o Oskaru Schindlerovi, který zaměstnal asi
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tisíc dělníků z koncentračního tábora ve své továrně, a tím je zachránil,
byl natočen film a postaveny pomníky, tak Čech Antonín Kalina zachránil
jako vězeň v Buchenwaldu přes tisícovku dětí od jisté smrti.
V Izraeli mu byl udělen titul - Spravedlivý mezi národy. Je znám po
západním světě, Američani o něm natočili film, ale v Čechách je Antonín
Kalina a jeho osud naprosto neznámý.
Podobné jsou i jeho další knihy s dobrodružnou a válečnou
tematikou. Ukazují hrůzy války, ale i zkreslování historie, podceňování
nebezpečí nástupu diktatur a ovlivňování myšlení lidí sdělovacími
prostředky.
Jednou z jeho naposledy vydaných knih je kniha – Kam zmizel zlatý
poklad republiky, kniha, která vypráví o národním pokladu, který vznikl
z darů lidí právě vzniklé Československé republice po roce 1918. Tento
zlatý poklad vyvezla Československá republika do úschovy v Anglii ještě
před začátkem 2. světové války. Z tohoto pokladu část předali Angličané
začátkem 2. světové války Němcům. Další částí pokladu jsme Angličanům
platili všechny náklady naší vlády v emigraci a armády v Anglii, například
včetně rakví pilotů, kteří padli v boji za tuto zemi. Mnoho let trvalo, než
nám byl poklad Angličany vrácen. Většina tohoto pokladu byla pak
v devadesátých letech vyměněna za bezcenné akcie, což by se dalo
považovat za trestný čin, samozřejmě neřešený a nepotrestaný. Dodnes
této realitě někteří lidé nevěří!
Všechno to jsou věci, nad kterými stojí za to i v současné době
přemýšlet. Samozřejmě je to dnes již historie, ale zkušenosti lidí a národů
potvrzují, že i historie se opakuje. A je na nás všech, abychom každý svou
maličkostí a životem dělali všechno pro to, aby se neopakovala. K tomu
nám může hodně napomoci poznání vyplývající z knížek tohoto, dá se říci
vlastenecky cítícího českého autora. Stojí za to si alespoň něco od něho
přečíst.
Ladislav Svoboda, knihovník

16

Zahrádkářky a zahrádkáři, přijďte na naši

13. JARNÍ BURZU
v sobotu 15. května 2021 ve 13,30 hodin
pod přístřeškem na hřišti
Přineste Vaše přebytky sadby zeleniny a letniček, pokojovek, 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

Základní škola a mateřská škola Mistrovice
Pozdravení ze školky
S velkým nadšením vyráběly děti z MŠ vánoční
blahopřání pro seniory v obci. Podařilo se nám obdarovat více než
padesát lidí. Mrzelo nás, že z důvodu nepříznivé epidemické situace,
nemohly děti předávat tuto pozornost osobně jako v předchozím roce.
Zažily tak nejen radost z obdarování, ale učily se i sociálním dovednostem.
Velmi nás překvapila krásná zpětná vazba od seniorů a utvrdila nás v tom,
že bychom rádi v této započaté tradici pokračovali.
Ve třídě Koťátek se budoucí školáci intenzivně připravují na svoji
novou roli a seznamují se s paní učitelkou ZŠ. U nejmladších dětí je
pedagogická činnost zaměřená zejména na prožitkové skupinové aktivity,
při nichž se děti učí vzájemné ohleduplnosti a dodržování pravidel. Je
veliká škoda, že nemají k dispozici větší třídu, kde by mohly zažívat více
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soukromí, a především větší možnosti pohybu. Doufáme, že se plány
rekonstrukce MŠ promění v realitu. Moc to „našim“ dětem přejeme.
I přes postupné onemocnění všech pedagogů se nám podařilo
zachovat provoz MŠ v plném rozsahu. Leden ve školce začal ve znamení
zimních sportů. Počasí nám přálo a děti měly ze sněhu velikou radost. Na
sníh (a se sněhem) také malovaly, prováděly pokusy s ledem. Zkoumaly
a zjišťovaly vlastnosti ledu, sněhu a vody.
Díky krmítku od pana Petra Vinklera mohou děti denně pozorovat a
přikrmovat ptáky. Zatím si k nám našli cestu sýkorky a kosi. Mnohokrát
děkujeme manželům Balášovým, že nám umožňují celou zimu procházet
jejich zahradou a bezpečně „kluzákovat“ na stráni. Velmi si toho vážíme.
Těžko hledat jiné, časově dostupné a zároveň bezpečné místo.
Projekt „Čím chci být?“ umožnil dětem vyzkoušet nejrůznější
povolání. Zahrály si na zedníky, pekaře, hasiče, kadeřníky, učitele,
prodavače, lékaře aj. Kromě stavění domů, vytváření účesů a ošetřování
plyšových kamarádů, si děti jen s minimální pomocí upekly pečivo. Od
různých zaměstnanců MŠ a ZŠ děti (jako novináři) zjišťovaly, co jednotlivé
profese obnáší, proč si je lidé vybrali a čím chtěli být, když byli malí. Nejen,
že rozvíjely svoje komunikační dovednosti, ale také společně došly
k tomu, jak je dobré, když jsou lidé různí.
V tělocvičně jsme uspořádali tradiční atletické dopoledne. Podařilo
se nám ozvláštnit jednotlivé sportovní disciplíny o tematickou motivaci.
Každé stanoviště představovalo jinou profesi a děti pomáhaly plnit úkoly
hasičům, záchranářům, pekařům, kuchařům a prodavačům. Jako ocenění
obdržely diplom.
Masopustní veselí děti prožily alespoň v rámci MŠ. Hned po
„Tučném čtvrtku“ čekal děti karneval. Děkujeme rodičům za přípravu
pestrých maškarních kostýmů a dárky do tomboly. Děti si měly možnost
zatančit, zúčastnit se veselých her a v případě potřeby si odpočinout
v menší třídě. Karneval se mimořádně vydařil, k čemuž přispěli i provozní
zaměstnanci MŠ, kteří pobavili děti svými kostýmy a zapojili se do her.
Z výtěžku loňského masopustu nám paní Romana Dolečková darovala
10 000 Kč za Masopust Mistrovice. Mnohokrát děkujeme. V případě
přestavby MŠ budou peníze použity na vybavení nové třídy.
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Hudebním nástrojům jsme se věnovali celé dva týdny. Děti se
seznámily i s méně známými nástroji, jako je kalimba, ukulele, cajon nebo
Boomwhackers. Zkoušely na ně hrát, sladit se s ostatními při skupinovém
hraní a relaxovat. Stavěly si koncertní sály, kreslily diváky a připravily
hudební vystoupení. Vyrobily si své vlastní hudební nástroje a seznámily
se s novými pojmy. Nyní už nás čeká předjaří, rituály spojené s příchodem
jara a Velikonoce.
Přejeme Vám, abyste tak jako „naše“ děti, dokázali nacházet radost
v každém dni i v této nelehké době.
Petra Masarovičová, učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MISTROVICE

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
se koná individuálně od 6. do 30.4.2021.
Domluvte si termín telefonicky: 778 149 614.
K zápisu se dostaví jeden z rodičů a donese si platný
občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost
o přijetí k základnímu vzdělávaní (tu obdrží do schránky,
stáhne a vytiskne z webu školy, vyplní až na místě).
Nebo Žádost zašle poštou, včetně kopie rodného listu a OP.

S pozdravem Mgr. Jitka Moskvová, ředitelka školy
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Informace ze základní školy Mistrovice
Běh školy se od března díky mimořádnému opatření na nějaký čas
zastavil, a to je ten správný čas k ohlédnutí se za uplynulým začátkem
kalendářního roku a plánování nadcházejících měsíců.
Od 1. ledna se do školy již nevrátili žáci 3. a 5. ročníku a vzdělávají
se pouze distančně. Každý den probíhá online výuka a část úkolů plní žáci
sami za pomoci rodičů a prarodičů. Od 1. března byla škola uzavřena
úplně a na distanční výuku přešli i žáci ostatních ročníků. Také oni mají
kombinaci online hodin a samostatné práce.
Aby žáci stále neseděli doma, zorganizovala škola soutěž s názvem
Mistrovice run – běhání za pohárem. V katastru obce se nachází 7 tras o
délce 1,6 až 2,5km, které mohou žáci zdolávat chůzí nebo během. Na
každé trase je umístěna sklenice s obrázky a platí pravidlo: 1 okruh = 1
obrázek. Žáci soutěží o celkový počet zdolaných kilometrů a největšího
rychlíka na jednotlivých trasách. Čekají je po Velikonocích pohár, medaile
a diplomy.
Současný nouzový stav narušil naše plánované velikonoční tvoření
a přípravu Velikonočního jarmarku, který jsme chtěli už po několikáté
nachystat pro rodiče. Nyní připravujeme zápisy do mateřské i základní
školy. Informace naleznete na webu školy a obecních vývěskách.
Věřím, že současná situace bude příležitostí ke zklidnění
a odpočinku a že se škola brzy navrátí do zaběhnutých kolejí a podaří se
nám úspěšně, a hlavně presenčně dokončit školní rok.
Mgr. Jitka Moskvová, ředitelka školy
TRASA 1

TRASA 2
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TRASA 3

TRASA 4

TRASA 5, TRASA 6
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Zásilkovna – Ještě blíže lidem
V naší obci se připravuje umístit Z-BOX. Jedná se o samoobslužné
výdejní místo zásilkovny, díky kterému už nemusíte být jako na trní a
čekat, až vám zavolá kurýr. Cena doručení je stejná jako na naše výdejní
místa.
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90 let Sokola Mistrovice
První březen roku 1931 byl významným dnem pro
naši tělovýchovnou organizaci Sokol Mistrovice. V hostinci
U Novotnů se sešli zájemci o cvičení z těch, kteří nebyli
organizováni v již dříve založených organizacích DTJ (1927) a Orel
(1929). Tyto organizace byly zakládány pod patronací jednotlivých stran a
Sokol měl tvořit takový střed lidí nezávislých na jednotlivých stranách a v
duchu sokolských hodnot vyznávajících rovnost, svornost a bratrství,
lásku k vlasti a samozřejmě potřebu zdravého těla tělesného i duševního.
Za předsedu byl zvolen Doleček Josef čp.123.
K 31.12.1931 měla organizace 47 dospělých, z toho 27 mužů a 20
žen, cvičilo až 30 dětí. Bohužel se nezachoval seznam členů výboru, ani
seznam členů. Jen v závěrečné zprávě jsou uvedeni předseda Doleček
Josef čp.123, jednatel Baláš Josef, hospodář Baláš Josef. Náčelník mužů
byl Novotný Emil čp. 126, po něm Holenda Alois čp. 137 a Ladislav Pauk
čp. 34. Náčelnicí byla Drašarová Marie, učitelka.
Patronem naší organizace byla Tělocvičná jednota Sokol Orlice u
Kyšperka - pobočka Mistrovice, jak je zřejmé z dochovaného razítka.
Hned šestého března 1931 byla uspořádána schůze cvičenců a cvičenek,
kde byly stanoveny cvičební hodiny a kde byli bratři i sestry seznámeni
s pravidelnými cvičeními.
Desátého března 1931 se konalo první cvičení, 13 cvičenců z řad
mužů a vedl ho náčelník Novotný Emil. Cvičení se zúčastnili
pravděpodobně mužští zakladatelé Sokola, a to: Adamec Jan, Baláš Jan,
Baláš Josef starší, Baláš Josef mladší, Baláš Antonín, Pauk František,
Novotný František, Malý Josef, Holenda Alois, Vacek Emil, Krejčí
František, Doleček Josef, Pauk Josef.
Navečer se konalo cvičení žactva, dorostu a žen v počtu 30
zúčastněných. Bylo nutno vzhledem k nedostatku místa cvičení rozdělit
do jednotlivých kategorií a cvičebních dnů.
Cvičenci se pustili s elánem do práce, o čemž svědčí účast na
mnoha společných vystoupeních v širokém okolí i nácvik prostných na
sletové vystoupení a účast na sletových vystoupeních v následujících
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letech. I v dalších letech byla činnost organizace velmi aktivní, i
zachoval jen suchý výčet akcí a o nich jen minimum dokladů.

když se

Dobrou práci přerušily až válečné události: Činnost všech organizací
byla Němci v roce 1939 zakázána a ve cvičení dětí pokračovalo
Kuratorium pro výchovu dětí a mládeže, i když s menším množstvím
cvičících
Po válce se sportovní činnosti ujala organizace Československého
svazu mládeže a pokračovala hlavně v práci s dětmi.
Prakticky až v roce 1947 došlo k obnovení činnosti Sokola, ten pak,
po násilném zrušení organizace Orel (1948), se stal garantem tělovýchovy
v Mistrovicích až do dnešní doby.
Za tuto dobu se vystřídalo několik předsedů Sokola, velké množství
členů výboru a cvičitelů. Drtivá většina z nich odvedla dobrou práci hlavně
při výchově mladých lidí, od předškolního věku až do dospělosti a zaslouží
poděkování.
V této krátké vzpomínce nelze všechny vyjmenovat, aniž bych
někoho vynechal. Snad se nikdo nebude zlobit, když vzpomenu člověka,
který se snad nejvíce zasloužil ve své době o dobré jméno mistrovické
tělovýchovy, a to Jardu Matušku, dlouholetého předsedu organizace,
cvičitele, hráče volejbalu a správce hřiště. Byl propagátorem základní
tělesné výchovy a myšlenky, že ke sportu musí být vedeny již malé děti
Nelze vynechat ani kulturní činnost, ať to byly plesy, dětské
maškarní karnevaly, sportovní besídky, táboráky na hřišti, vystoupení na
společenských akcích.
Výstavba hřiště se šatnami a později výstavba tělocvičny (v roce
1984) vytvořila dobré podmínky pro sport a tělovýchovu v Mistrovicích.
Svědčí to o množství oddílů, které dosud pracují nepřetržitě jako volejbal,
stolní tenis, základní tělesná výchova, fotbal (1968), šachy. Ale i oddíly
další, jako byl dříve turistický, lyžařsky, gymnastický a dnes například oddíl
florbalu, cvičení maminek s dětmi, tenis, relaxační cvičení (to je rarita
oceňovaná v širokém okolí – bezplatný léčebný tělocvik pro všechny
generace).
Jak plynul čas, náplň činnosti se přesunula ze základní tělovýchovy
do sportovních oddílů. I když je to pěkné a záslužné, negativem je, že
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základní tělesná výchova je všeobecně velmi opomíjena, už ve škole, ale
i v samotné tělovýchově. Dětem pak chybí všestranná ohebnost a
pohyblivost.
Mnohdy tomu dnes napomáhá i všeobecné smýšleni o základní
tělesné výchově a jejím vlivu na život. Pro nás starší, kteří jsme nacvičovali
například na spartakiády (dnes často až ideologicky zesměšňované) nebo
na tělovýchovné slavnosti v Ústí nad Orlicí, Blansku, Popradu, to byly
pěkné chvíle strávené mezi mladými lidmi při nácviku i vystoupeních,
chvíle, na které i dnes po mnoha letech účastníci rádi vzpomínají. Třeba
na společný výstup na Kriváň, Rysy, či na společná posezení v hospůdce
Pod Vežou. Prostě jsme cvičili, bavili se a nikdo z nás to nebral politicky,
radost byla jen z pohybu a pocitu přátelství všech cvičících.
Tělovýchovná organizace má dnes přes 200 členů v několika
oddílech. Zvláště v posledních letech dosahují oddíly velmi dobrých
výsledků, takže mistrovická tělovýchova vábí i zájemce z okolí a patří
k těm dobrým v okrese. Je tu vidět i podpora ze strany obce, která
poskytuje všechna sportovní zařízení organizaci zdarma, včetně nákladů
na provoz. Výbor jednoty Sokola pod vedením starosty Lukáše Krejčího
čp. (od roku 2007) je již několik let stabilní, což je vidět i na dobrých
výsledcích. Podařilo se mu navázat na dobrou práci dřívějších
organizátorů tělovýchovy a nám nezbývá, než jim za jejich dosavadní práci
poděkovat a popřát hodně sil a zdraví v následujících obdobích, aby dobré
jméno mistrovické tělovýchovy zůstalo zachováno i v daleké budoucnosti.
Ladislav Svoboda, kronikář
Pozn.: K dispozici je i historie tělovýchovy jako příloha obecní kroniky

Poznejme naše sousedy
Medvědí jeskyně - Jaskinia Niedzwiedzia v Kletně
Nedaleko Králického Sněžníku jižně od vesnice Kletno v Polsku se
nachází krásná krápníková jeskyně považovaná za nejkrásnější jeskyni v
Polsku. Byla objevena při těžbě mramoru teprve v roce 1966 a
zpřístupněna teprve v roce 1983, a má proto dokonale zachovanou
krápníkovou výzdobu. Jedná se o celý komplex jeskyní, zatím
prozkoumaných v délce 4 000 metrů. Pro veřejnost je přístupný okruh 600
metrů. Zajímavé je, že protékající voda vytéká v jeskyni Tvarožné díry na
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české straně pod Králickým
Sněžníkem. Naznačuje se tu
možnost pokračování jeskyní
pod Králickým Sněžníkem.
Při
průzkumu
bylo
nalezeno velké množství kostí
jeskynních medvědů a odtud
má jeskyně i svůj název. Jedna
z koster je vystavena ve vstupní
části budovy vchodu do
jeskyně.
Vchod do jeskyně je ve výšce 790 metrů na pravé straně údolí
potoka Klešnica.
Otevřená je celoročně mimo pondělí. Parkoviště je asi 1 km severně
od vchodu do jeskyně u silnice vedoucí z Kletna. Příjezd až k jeskyni není
povolen. Pěšky asi 30 minut, ale jezdí zde i elektrický vláček. Pro zdatné
turisty je možnost přechodu přes Králický Sněžník.
Doporučuji se telefonicky objednat, protože vstup do jeskyně je
povolen pouze 15 osobám, vzhledem k zachování klima v jeskyni.
Prohlídka trvá asi 45 minut. V sezoně to je bez objednání lepší ani
nezkoušet. Ale i v okolí je mnoho dalších turistických zajímavostí, jako
například vytěžený uranový důl.
Ladislav Svoboda

Sčítání ptáků na krmítkách v ČR
Již se stalo pravidlem, že
v tomto
čísle
zpravodaje
informujeme
o
celostátní
ornitologické akci Sčítání ptáků
na krmítkách. Letošní již 3.
ročník proběhl ve dnech 8. až
10.1.2021.
Vzhledem
k současné
epidemiologické
situaci, to byl krásný zdroj

28

zábavy, kdy jsme mohli v tomto období si vybrat den a strávit 1 hodinu
pozorováním ptáků na zvoleném krmítku.
My jsme si zvolili samozřejmě to na naší zahradě, kde jsme během
té hodinky zpozorovali a zaznamenali docela širokou škálu opeřených
spolu bydlících. Nejčastější výskyt byl samozřejmě v tomto období hýla
obecného, sýkory modřinky, pěnkavy obecné a kosa černého, ale také
jsme si mohli prohlédnout dlaska tlustozobého, strakapouda velikého,
brhlíka lesního. Přiletěl též zvonek zelený, a dokonce přilétla i sojka
zkontrolovat situaci a zpovzdálí pozorovala dění na krmítku také straka
obecná.
Letošního sčítání se celorepublikově zapojilo přes 17 tisíc sčitatelů,
kteří pozorovali přes 538 tisíc ptáků, a tím poskytli cenné informace
ornitologům.
Z těchto pozorování se dělají také statistické výstupy a fanoušci
tohoto sčítání také posílají svá zdokumentovaná pozorování formou
překrásných fotek a videí, která jsou umisťována na internetový portál
www.birdlife.cz .
Mezi nejčastější vyskytované ptáky se v letošním ročníku objevila
především sýkora koňadra (93 445 pozorování), vrabec polní (76 027
pozorování), vrabec domácí (71 040 pozorování), sýkora modřinka
(43 325 pozorování) a hrdlička zahradní (30641 pozorování). První
čtveřice ptáků tvoří stálé favority na našich zahradách.

29

Čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách uspořádá Česká
společnost ornitologická 7.–9. ledna 2022

Šárka Slavíčková a Martin Tichý

V LETOŠNÍM ROCE JSEM SE POPRVÉ ZAPOJIL DO SČÍTÁNÍ PTÁKŮ.
DOZVĚDĚL JSEM SE O TOM VE ŠKOLE. POZOROVAL JSEM JE ZE SVÉHO DOMU
V MISTROVICÍCH. NEJČASTĚJŠÍM NÁVŠTĚVNÍKEM BYL ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ.
PŘÍŠTÍ ROK SE ZAPOJÍM ZAS. PŘÍRODU MÁM OD MALA RÁD. POKUD SE CHCETE
ZAPOJIT, ZADEJTE SI SČÍTÁNÍ PTACTVA. NEMUSÍTE JE SČÍTAT JEN ZE SVÉHO
DOMU ČI ZAHRADY, ALE KRMÍTKO MŮŽETE UMÍSTIT TŘEBA NĚKAM DO PARKU
NEBO DO LESA. SČÍTÁ SE OD 7. DO 9. LEDNA JEDNU HODINU.
VŽDY SE SČÍTÁ NEJVYŠŠÍ POČET JEDINCŮ. PTÁCI NEMUSÍ NA KRMÍTKO
USEDNOUT, STAČÍ KDYŽ PROLÉTNOU KOLEM. NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE!

VÁCLAV KUBELKA

30

Závěrem jarního, letos prvního čísla z 30. ročníku, Vám přejeme
hlavně zdraví a také humor v nadcházejícím jarním období. Jelikož jak
se říká, humor je koření života a 1 minuta smíchu prodlouží život o 5
minut.
Vážíme si všech zaslaných příspěvků a pravidelným dopisovatelům
děkujeme za jejich příspěvky.
Neobávejte se zaslat nám Váš příspěvek, postřehy, názory či
zážitky z Vašeho života v této jistě pro nás všechny nové době, byť byly
jen o několika řádcích.
Těšíme se na další spolupráci se všemi přispěvovateli v tomto
ročníku, příští číslo bychom rádi věnovali krásné události, a to 650 let od
první písemné zmínky 1371.
Je to dlouhé období historie a věříme, že je na co vzpomínat.
Takže se moc těšíme na Vaše příspěvky.
Své příspěvky prosím zasílejte na adresu:
redakcniradamistrovice@gmail.com
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