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ročník 30

Věnováno panu Svobodovi
Tyto Mistrovické zprávy věnujeme zesnulému Ladislavu Svobodovi,
protože právě on je autorem přílohy o historii naší obce a byl
dlouholetým spoluautorem Mistrovických zpráv.
„Láďo, zůstaneš v našich srdcích!“
Redakční rada Mistrovic

Slovo starosty,
Vážení spoluobčané,
blíží se období volna a prázdnin. V letošním roce si máme možnost
připomenout významné výročí obce Mistrovice – 650 let od první
písemné zmínky. Na pouť na konci června jsme připravovali oslavu
tohoto výročí. Bohužel vzhledem na vládní omezení a zásadní restrikce
jsme se rozhodli přesunout oslavy na příští rok. Bylo by velmi nešťastné,
kdybychom po měsících příprav nemohli oslavu realizovat, nebo směli
oslavu uspořádat jen pro malý počet lidí v respirátorech a s testy.
Věřím, že vládní opatření skončí a oslava příští rok již proběhne
opět svobodně pro všechny v rozsahu, jaký si sami připravíme.
Stručně z historie obce Mistrovice.
Z dějin obce se bohužel zachovalo pramálo, takřka nic. Nejsou
žádné doklady o tom, jak a kdy obec byla založena, jak se rozvíjela. Jen
něco málo pověstí dnes již hodně zkreslených dává tušiti o životě vísky
zapadlé mezi lesy a odloučené od ostatního světa. Pouze ze záznamů,
které jsou vedeny jinde, se usuzuje, že dějiny obce byly úzce spjaty
s dějinami panství kyšperského. Podle existujících dokladů tu obec
stávala již v 17. století. Svědčí o tom i kříž s obrazem sv. Jana a Pavla,
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dosud stojící u silnice na prostranství před kostelem, postavený 15.
května 1725.
Za datum založení je oficiálně pokládána první písemná zmínka, ve
které se vyskytuje jméno obce. Nejstarším dokladem o existenci
Mistrovic je doklad z roku 1358 (viz Statistický lexikon obcí). Někteří
autoři však tento údaj popírají a uvádějí termín založení až rok 1371.
Podle sdělení okresního archivu je nutno považovat za termín
založení rok 1371, protože je to první skutečně doložitelná písemná
zpráva.
Nyní zpět k současnému dění. Prvního června byla zahájena akce
zasíťování nové lokality Nad Suticí, která bude probíhat přibližně do
první čtvrtiny příštího roku. V květnu jsme podali žádost o dotaci na
rozšíření místní mateřské školy a na výstavbu nové školní jídelny a
kuchyně. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Podmínkou zahájení je získaní dotace a samotná výše vysoutěžené
ceny.
Připravovaná výstavba a rozšíření školky není jedinou změnou ve
škole a školce. Významná změna již proběhla. Paní ředitelka Mgr. Jitka
Moskvová na vlastní žádost končí ve škole v Mistrovicích ke konci
července. Ve druhé polovině května proto proběhl konkurz na obsazení
uvolněného místa ředitele školy. Na základě jeho výsledku se od 1. 8.
2021 stává novou ředitelkou paní Mgr. Miroslava Škorvánková.
Paní Moskvové bych chtěl moc poděkovat za odvedenou
namáhavou práci, paní Škorvánkovou bych rád do funkce ředitelky
přivítal a popřál úspěšný start a oběma přeji mnoho zdraví a sil v nové
životní etapě.
Na závěr bohužel připojuji jednu smutnou zprávu, která se
rozezněla Mistrovicemi. Dne 6. 6. 2021 nečekaně zesnul pan Ladislav
Svoboda. Výčet všeho, čím se do života obce zapsal, by byl velmi
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dlouhý, a nedovedl by ani vše obsáhnout. V seznamu by určitě
nechyběla realizace řady společenských a kulturních akcí, jako
rozsvícení vánočního stromku, zahrádkářské burzy, tanec Česká
Beseda, který předal dlouhé řadě tanečníků, mnohaletá příprava
zpravodaje, aktivní práce ve spolcích a další.
Pan Svoboda se rád zapojoval do všeho dění a nejednou přidal i
ruku k dílu na velkých, ale i malých neméně důležitých akcích - například
oprava kapličky, oprava Stírky na návsi, oprava márnice, nebo oprava
hodin kostela. Mnoho potřebné práce vykonal jako místostarosta a
především jako svědomitý knihovník a kronikář, kde využil svého
nadšení pro literaturu a historii.
V neposlední řadě to byl člověk, který vždy a ochotně dovedl podat
pomocnou ruku, kdykoliv se na něho někdo obrátil.
Pane Svobodo, děkujeme, loučíme se s Vámi, sbohem.
V Mistrovicích 14. 6. 2021

Petr Mařík, starosta

Milovaná rodino, milí přátelé a vážení smuteční hosté,
dnes jsme se přišli rozloučit s mým milovaným dědečkem. Jeho
náhlý odchod uvrhl členy naší rodiny do velikého smutku. Protože jste se
s ním přišli rozloučit i vy ostatní, musel pro Vás také mnoho znamenat.
Dědeček byl dobrosrdečným člověkem, člověkem, který nikdy
nikoho nenechal ve štychu a za všech okolností při Vás stál. Miloval svoji
rodinu a miloval svoji obec. Byl to nesmírně chytrý a sečtělý člověk.
Vždycky když jsem k babičce a dědovi přijela, tak měl v ruce noviny,
knihu nebo psal na počítači. Většina z nás asi ví, že děda přepisoval a
psal kroniku Mistrovic, zjišťoval informace o rodech, které žily a žijí zde
v Mistrovicích a okolí. Ale co musím říct, on to vše nejenom sepsal, ale
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knihy si nechal i vydal. Takže s babičkou v knihovně mají jeho autorská
díla např. Mistrovické rody, knihy Česká Beseda nebo Pověsti
z Mistrovic a okolí a mnoho dalších. Za to jsem na něj nesmírně hrdá,
protože je to nejenom spousta práce a času, ale je to také veliká láska a
obětavost. Babička mu byla vždy oporou a podporovala ho, tudíž i té
patří velké díky, protože díky ní si své sny mohl plnit.
S babičkou procestovali spoustu zemí a měli neskutečně mnoho
zážitků. Díky tomu měli spoustu přátel nejen tady doma, ale i jinde.
Z cest vždy přivezli spoustu fotografií, které pak rádi ukazovali ostatním,
aby se s nimi mohli podělit o krásy, které viděli.
Rád pracoval na zahradě, pěstoval zeleninu, ovoce a květiny.
Miloval růže. Těch s babičkou mají okolo domu spoustu.
Miloval svoji manželku, svoje děti, nás vnoučata a svoje
pravnoučata. Vždycky, když si naše děti choval, tak u něj nebrečely,
naopak se u něj uklidnily, a to byla jeho další krásná vlastnost – byl to
nesmírně klidný člověk. Klid z něj naprosto vyzařoval. Pro svoji rodinu by
udělal první poslední. Byl a navždy zůstane pro nás všechny velkým
vzorem.
Jeho přáním bylo, aby byl opraven tento kostel, v kterém se dnes
loučíme. Bohužel se toho nedožil. Ale věřím a doufám, že někde z nebe
to uvidí a bude na vše dohlížet.
Náš dědeček prožil krásný život. Doprovoďme ho proto na jeho
poslední cestu ne slzami, ale úsměvnými vzpomínkami na chvíle s ním a
nikdy na něj nezapomeňme.
Elena Náglová, vnučka
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Kronikář
V mnoha materiálech o Mistrovicích je uvedena zmínka o kronikáři
Josefu Filipovi, čp. 59, který uhořel při záchraně kroniky při požáru
rodinné chalupy. Proto jen několik vět o člověku, který by mohl být pro
naši

generaci

příkladem

přístupu

k životu

a

ryzímu

českému

vlastenectví.
Josef Filip byl narozen dne 22.5.1905 v Dolní Čermné, zemřel
v Mistrovicích čp. 59 dne 17.2.1959. Jeho rodiče byli Josef Filip (*1879),
původem z Mistrovic čp. 49, matka byla Františka, rozená Kozlová
(1881-1938) z Jamného čp. 104. Rodina bydlela původně v Dolní
Čermné, rodišti otcovy matky, od roku 1910 již bytem v Mistrovicích čp.
59. Josef vychodil trojtřídní obecnou školu v Mistrovicích, potom byl
vyučen mlynářem v Dolní Čermné. Otec narukoval po jejím vypuknutí do
1. světové války, z které se již nevrátil, poněvadž padl na bojišti v Itálii
(Hudi Log, okres Sezano) dne 1.11.1916 a svoje nejmladší dítě Marii již
vůbec neviděl. Již jako dítě se stal
Josef při ztrátě svého otce hlavní
oporou matky, jak pracovně, tak při
pomoci s výchovou svých mladších
sourozenců, na což oni po létech rádi
vzpomínali. Oženil se dne 24.4.1937 v
Kyšperku s Miladou Prokopcovou z
Mistrovic

a

měli

spolu
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děti.

Poněvadž řemeslo nešlo, pracoval
Josef v létech 1932-1935 na různých
stavebních pracích a od roku 1940
jako

přední

dělník

v lomu

ČSD

v Jablonném nad Orlicí. Pracoval také v obecní záložně v Mistrovicích a
od roku 1948 jako kronikář. Jeho zálibou byly knihy, historie, pěstování
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ovocných stromů a včelařství. Charakterově byl velmi spravedlivý,
vyznáním katolík, oblíbený a v obci vážený, politickým zaměřením člen
strany lidové, jeden ze zakládajících členů tělovýchovné jednoty Orel. Po
roce 1946 byl předsedou Národního výboru v Mistrovicích až do roku
1948, kdy byl proveden komunistický převrat a on musel odstoupit.
Zahynul tragicky v únoru roku 1959 při požáru své chalupy čp. 59, při
zachraňování obecní kroniky, jejímž byl autorem. Spadl na něho
prohořelý strop. Pod jeho tělem byla nalezena i ohořelá obecní kronika.
Rodina Filipova si postupně postavila nový domek čp. 59. Při jeho
výstavbě, která trvala několik let, lidé ze vsi a příbuzní rodiny vypomohli
jak fyzickou pomocí, tak finanční sbírkou, aby aspoň trochu ulehčili
situaci postižené rodině.
Z podkladů pana Stanislava Adamce zpracoval Ladislav Svoboda,
kronikář Mistrovic

Pod Smrčinou, č.p. 31
Zdravíme čtenáře Mistrovických zpráv. Toto vydání je tentokráte
věnováno obci Mistrovice a jejímu významnému výročí, 650 let od první
písemné zmínky. A tak jsme si řekli, že přispějeme také svou troškou do
mlýna k tomuto tématu historie, byť naše chalupa nemá tak dlouhý život.
Ovšem, přeci jen něco málo již pamatuje. Proč tedy na to
nevzpomenout?
Tato chalupa č. p. 31 vznikla oddělením od původního č. p. 34
v roce 1822 a na její stavbě se podílel pan Antonín Hrdina se svou paní,
první manželkou Annou Reinerovou z Kunčic a rodinou. Poté co ovdověl,
pokračoval zde v hospodaření se svou druhou manželkou Barborou
Vychytilovou.
Potom zde pobýval jeho syn Antonín Hrdina ml. se svou ženou
Annou Faltusovou z Kunčic. Členové rodiny Hrdinových hospodařili v
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této chalupě až do dubna 1848, kdy starý pan Antonín Hrdina, který
chalupu stavěl, ji přepustil za 600 zl. Janu Venclovi. Ten zde žil se svou
ženou Annou Hrdinovou, dcerou Antonína Hrdiny ml. Postupně zde
vychovali 6 dětí a po smrti Jana Vencla vdova Anna Venclová (Hrdinová)
v roce 1877 ji přepsala na svého syna Františka Vencla. Venclovi zde
pak hospodařili dlouhá léta.
Až v roce 1974 koupili chalupu od Jana Vencla ml. a Marie, kteří
chalupu zdědili po rodičích Janu Venclovi a Matyldě Rotrové z Valteřic,
manželé Hanuš a Věra Schimerlingovi z Prahy, jako vůbec první
chalupáři v obci. Možná si mnozí z Vás ještě vzpomenou na pana
Hanuše Schimerlinga a jeho spolupráci s místním JZD, na jeho jahody a
také na jeho Královské bílé lilie pod okny, (stále tady rostou). Po jeho
smrti už jeho potomkům docházely síly na opatrování chalupy, a tak se
rozhodli chalupu prodat.
V roce 2008 jsme ji od paní Schimerlingové a jejího syna koupili.
Nejdříve nám také sloužila jako rekreační objekt. Ovšem zdejší kraj,
možnosti sportovních aktivit v okolí a také aktivity vesnice, místních
spolků, nás zaujaly natolik, že se nám čím dál častěji nechtělo z chalupy
každou neděli odjíždět. Tak se nám, mně a mému muži, v hlavě rodily
plány, jak se tady usadit na důchod, až děti vyletí z rodného hnízda za
svými vlastními životy.
Osud nebo možná i chaloupka sama dopomohla k tomu, že jsme
z hnízda ve středočeském kraji vyletěli místo dětí my a naše rozhodnutí
trvalého přesunu se o něco uspíšilo. Nakonec jsme tady natrvalo ještě
před důchodovým věkem. A možná dobře, protože si uvědomujeme, že
jsme se snáze aklimatizovali. I vzhledem k faktu, že manžel většinu
svého života strávil také na vesnici a já, typické panelákové dítě, jsem
trávila pravidelně prázdniny u tety na statku, nám nyní nedělá problém si
8

spokojeně žít v chaloupce pod vrškem, kde se říká Pod Smrčinou na
dolním konci obce bez moderních vymožeností městského života. Je
krásné ráno snídat na pavlači za zpěvu ptáků, zvláště nyní na jaře, a že
jich tady okolo je! V horkých létech se chladit v příjemném stínu a chladu
kamenné chalupy. A hlavně, užívat si chalupaření, kdykoliv se nám
zachce.
Mnohdy si řekneme, že ta naše „stařenka“, která příští rok oslaví
200 let svého bytí v obci Mistrovice si nás pěkně omotala kolem sebe.
Je nám tady s ní i s Vámi spoluobčany z Mistrovic hezky.
Šárka Slavíčková, M. Tichý z dolního konce Pod Smrčinou
PS: Sepsáno dle historických informací shromážděných v publikacích
zpracovaných kronikářem panem Ladislavem Svobodou – Mistrovické
rody č.p.1-70, která je dostupná v místní lidové knihovně.

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 8.4. 2021 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 9 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2021- 18- 1 ověřovatele: Blanka Blažková, Pavla Pauková
2021- 18- 2 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2018213/VB/2,
Mistrovice, parcela č. 527/1 - knn uzvřenou s společností ČEZ Distribuce,
a. s.
2021- 18- 3 smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
uzavřenou se společností Zásilkovna s.r.o.
2021- 18- 4 uložení plynovodu v parcele ppč. 1255/4 v kú Mistrovice nad Orlicí pro
akci Domovní plynovod RD 37 pro paní AK
2021- 18- 5 uložení vodovodu v parcele ppč. 1255/4 a v 1286/2 v kú Mistrovice nad
Orlicí pro akci přípojka vodovodu k RD pro pana ML
2021- 18- 6 Investiční záměr pro podání žádosti o dotační podporu z Ministerstva
financí ČR na akci Stavební úpravy Základní školy a mateřské školy
Mistrovice, přístavba jídelny a stavby související. Konkrétně se jedná o
podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí. Zároveň zastupitelstvo
obce prohlašuje, že disponuje vlastními finančními prostředky na
dofinancování akce v minimální výši spoluúčasti 10 % z celkových nákladů
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2021- 18- 7

2021- 18- 8

2021- 18- 9

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Mistrovice za rok 2020. Přebytek
hospodaření za rok 2020 ve výši 3173,54 Kč bude převeden do rezervního
fondu
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce
Mistrovice a závěrečným účtem obce za rok 2020 včetně zprávy pracovníků
Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
bez výhrad.
účetní závěrku obce Mistrovice k 31.12.2020

2021- 18- 10
smlouvu o dílo 21110 uzavřenou s panem LZ na výkon technického dozoru
investora (objednatele) na stavbě Zasíťování lokality Nad Suticí
2021- 18- 11 přípravu prohlášení vlastníka na rozčlenění bytového domu čp 205 a 206 na
bytové jednotky
2021- 18- 12 člena pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mistrovice pana
LM
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2021- 18- 13 vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mistrovice
V Mistrovicích 08.04.2021
Ověřovatelé:
Blanka Blažková, Pavla Pauková
Starosta:
Petr Mařík

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
11-

Přítomno:

10 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
202119- 1 ověřovatele: Viktor Svoboda, Luděk Malý
202119- 2 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21111 uzavřenou s
panem MD na prodej
pozemku ppč. 1093/6 (1325 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 430 Kč/m2
202119- 3 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21124 uzavřenou s panem
JŠ na prodej
pozemku ppč. 1093/11 (1375 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 370 Kč/m2
202119- 4 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21127 uzavřenou s paní
MN a JN na prodej
pozemku ppč. 1093/13 (1267 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 370 Kč/m2
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2021-

19- 5

2021-

19- 6

2021-

19- 7

2021-

19- 8

2021-

19- 9

2021-

19- 10

2021-

19- 11

2021-

19- 12

2021-

19- 13

2021-

19- 14

2021-

19- 15

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21121 uzavřenou s panem
TK na prodej
pozemku ppč. 1093/23 (1038 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 430 Kč/m2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21122 uzavřenou s paní JV
na prodej
pozemku ppč. 1093/22 (1027 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 430 Kč/m2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21129 uzavřenou s panem
MV na prodej
pozemku ppč. 1093/8 (1273 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 370 Kč/m2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21139 uzavřenou s paní
MG a MG na prodej pozemku ppč. 1093/33 (1111 m2) v kú
Mistrovice nad Orlicí za cenu 430 Kč/m2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21131 uzavřenou s panem
BZ na prodej
pozemku ppč. 1093/7 (1117 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 430 Kč/m2
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21112 uzavřenou s paní EH
a FF na prodej
pozemku ppč. 1093/20 (1112 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí za
cenu 430 Kč/m2
Smlouvu směnnou 21132 uzavřenou s RF na směnu pozemků p.
č. 348/2 (363 m2)
- trvalý travní porost za pozemek: p. č. 307/1 (24 m2) a
p. č. 307/3 (50 m2) a dále část a - ostatní plocha ostatní
komunikace (8 m2), která je oddělena z p. č.1310 přiřazena k
pozemku p.č .1152/2 Geometrickým plánem 547-104/2021, který
vypracovala společnost vyhotovila GEODET.ka, s. r. o., vše v kú
Mistrovice nad Orlicí. Rozdíl ploch bude uhrazen za cenu v místě
obvyklou.
Smlouvu o dílo 21038 uzavřenou se společností
STAVITELSTVÍ-TRUNEC s. r. o.
na provedení stavebních prací pro realizaci projektu zasíťování
pozemků pro
výstavbu RD v obci Mistrovice s názvem „Mistrovice, Nad Suticí
– lokalita
rodinných domů za celkovou cenu 31 777 776,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 21038 uzavřenou se společností
STAVITELSTVÍ-TRUNEC s. r. o.
přijetí Smlouvy o úvěru č. 0633279179/LCD, na základě níž bude
sjednán úvěr
od ČS, a.s. ve výši 26 mil. Kč.
Smlouva o postoupení práv a povinností z investorství - o
převodu práv a povinností
ze stavebního povolení ke stavbě díla "Mistrovice Nad Suticí –
lokalita rodinných
domů“, SO - 304 Vodovod a SO - 305 Vodovodní přípojky, číslo
21136 uzavřenou
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se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

19- 16 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce
Mistrovice uzavřenou
se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. na
poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků obce Mistrovice na akci
„Mistrovice Nad Suticí – lokalita rodinných domů" ve výši 2 154
400,- Kč
19- 17 koordinátora BOZP pro akci "Mistrovice Nad Suticí – lokalita
rodinných domů"
pana JN
19- 18 žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku
podle § 7 odst.1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů - p.č. 172/6 a 172/10 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí
19- 19 Obecně závaznou vyhlášku obce Mistrovice č. 1/2021, o místním
poplatku z pobytu
19- 20 nájemné v obecních bytech 50,- Kč/ m2 a 35,- Kč/m3 stočné od
1.1.2022

2021-

2021-

2021-

20212021-

Zastupitelstvo bere na vědomí:
202119- 21 Rozpočtové opatření 1_2021
19- 22 že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního
řízení,
jmenoval starosta obce Mistrovice dne 18. 5. 2021 k datu 1. 8.
2021 na
vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy
Mistrovice
paní Mgr. Miroslavu Škorvánkovou.

2021-

V Mistrovicích
Ověřovatelé:
Starosta:

20.05.2021
Viktor Svoboda, Luděk Malý
Petr Mařík

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice,
které se konalo ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 19 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
2012-
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Přítomno:

9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Mistrovice schvaluje:
2021- 20- 1 ověřovatele: Josef Baláš, Ludvík Novotný
2021- 20- 2 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21140 uzavřenou s panem AT
na prodej pozemku ppč. 1093/15 1219 m2) v kú Mistrovice nad
Orlicí za cenu 295 Kč/m2
2021- 20- 3 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21141 uzavřenou s paní LT na
prodej pozemku ppč. 1093/17 (1344 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí
za cenu 295 Kč/m2
2021- 20- 4

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21144 uzavřenou s paní AJ a
panem AM na prodej pozemku ppč. 1093/14 (1243 m2) v kú
Mistrovice nad Orlicí za cenu 370 Kč/m2

2021- 20- 5

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 21154 uzavřenou s paní ZP na
prodej pozemku ppč. 1093/10 (1305 m2) v kú Mistrovice nad Orlicí
za cenu 370 Kč/m2
Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního členského
příspěvku uzavřenou se Sdružení obcí Orlicko
Rozpočtové opatření 2_2021
složení hodnoticí komise pro výběrové řízení na akci "Stavební
úpravy ZŠ a MŠ Mistrovice, přístavba jídelny a stavby související",
dále pověřuje a zmocňuje členy této komise, aby provedli
vyhodnocení nabídek a ukládá starostovi podepsat smlouvu na
realizaci díla s uchazečem, jehož nabídku vyhodnotí výběrová
komise jako nejvhodnější. Podmínkou možnosti finančního krytí.
kritérium pro výběrové řízení na akci "Stavební úpravy ZŠ a MŠ
Mistrovice, přístavba jídelny a stavby související", nejnižší
nabídkovou cenu.
Technický dozor investora na akci "Stavební úpravy ZŠ a MŠ
Mistrovice, přístavba jídelny a stavby související" pana PK,
splečnost HP Europe s.r.o.
koordinátora BOZP pro akci "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Mistrovice,
přístavba jídelny a stavby související" pana JN
Smlouva o nájmu nebytových prostor 21156 uzavřenou s panem LF
na nájem budovy Mistrovice 77
Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví – v budově čp.
205,206 v obci Mistrovice

2021- 20- 6
2021- 20- 7
2021- 20- 8

2021- 20- 9

2021- 20- 10

2021- 20- 11
2021- 20- 12
2021- 20- 13

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2021- 20- 14 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o
schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok
2020“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 15.6.2021
V Mistrovicích 17.06.2021
Ověřovatelé: Josef Baláš, Ludvík Novotný
Starosta:
Petr Mařík
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Instalování sběrného boxu Zásilkovny:
Jak jsme avizovali v minulém čísle, že se plánuje instalace sběrného
boxu Zásilkovny, nyní již je od 4.6.2021 v obci instalován Z-box u
prodejny U lípy ve středu obce.
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Singltreck Suchák
V sobotu 19. června Sdružení obcí Orlicko slavnostně otevře pro
veřejnost Singltrek Suchák, systém 22 km jednosměrných terénních
stezek pro horské cyklisty. Singltrek Suchák se otevírá pro 5ti letech
projektové přípravy a 2 letech vlastní realizace, kterou uskutečnila firma
BO CO, spol. s r.o. Libchavy za průběžného dozoru autora projektu
Tomáše Kvasničky, tedy člověka, který stojí za prvním singltrekem v
České republice – Singltrekem pod Smrkem. V současné době nabízí
Singltrek Suchák

tři okruhy – červený K Boudě, nejdelší a technicky

nejnáročnější, modrý Pod Bradlem a nejkratší a nejméně náročný zelený
Okolo Hvězdy. Základním nástupním místem je Červenovodské sedlo,
které disponuje desítkami parkovacích míst, sociálním zázemím a
bufetem. Snahou Sdružení obcí Orlicka a autora projektu bylo vytvořit
produkt cestovního ruchu přístupný pro co nejširší skupinu uživatelů
včetně rodin s dětmi, jde tedy o singltreky lehké a středné obtížnosti.
Zároveň byl kladen velký důraz jak při projektování, tak při vlastní
realizaci na minimalizaci zásahu do lesního prostředí, což se snad i díky
velmi úzké a vstřícné spolupráci se zástupci Lesních správ v Lanškrouně
a v Rudě nad Moravou podařilo.
Slavnostní otevření Singltreku Suchák se uskuteční v sobotu 19. 6.
2021 na Červenovodském sedle. Na toto otevření, které bude zahájeno
v 14.00 slavnostním přestřižením pásky, je zvána široká veřejnost.
Součástí programu je

projížďka po singltrecích, kdy každý cyklista

obdrží účastnický diplom a drobný upomínkový dárek, nabídka různých
prezentačních akcí (kola Rock Machine, Lesy ČR, Horská služba ČR
apod.) a samozřejmě nebude chybět nabídka občerstvení. V rámci
předprogramu je od 11.00 možnost účasti na společné vyjížďce po
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nejdelším červeném okruhu s Davidem Polesným – Trail Hunterem,
současnou ikonou horské cyklistiky.
Náklady na část projektu, realizovaného Sdružením obcí Orlicko,
jehož součástí byla také výstavba parkoviště na Červenovodském sedle,
činily 21 mil. Kč, z toho dotace je 15 mil. Kč. Dofinancování nákladů
projektu zajistily členské obce Sdružení obcí Orlicko.
Singltreky Suchák jsou součástí projektu Singletrack Orlicko –
Kladsko, kterého se účastní další partneři z Polska a obec Červená
Voda. Projekt byl podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální

rozvoj.

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

V červenci 2021:

Jan Špárlinek č.p. 78, 90 let

Vlasta Dobřanská č.p. 4, 79 let

Josef Baláš, č.p. 168, 78 let

Františka Svobodová, č.p. 55, 76 let

Jindřich Fišer, č.p. 72, 81 let

Anna Maria Hejlová, č.p. 93, 74 let

V srpnu 2021:

František Urban, č.p. 19, 80 let

Oldřich Richtr č.p. 170, 78 let

Miroslav Leskovec č.p. 50, 74 let

Miroslav Novotný, č.p. 100, 73 let

Vlasta Vrbová, č.p. 133, 83 let

Ludmila Bartoníčková, č.p. 159, 73 let

Otto Hickl, č.p. 150, 90 let

Eva Balášová, č.p. 168, 81 let

Milí jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
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Narození:
V březnu 2021 se narodil: Šimon Pomikálek č. p. 234
V dubnu 2021 se narodila: Sára Oškerová č. p. 192
V květnu 2021 se narodil: Felix Konderla č. p. 80
V červnu 2021 se narodil: Gabriel Jozef Novotný č. p. 177
Novým občánkům i jeho rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

V minulém období nás opustili
Krsková Anna
Zemřela 26.4.2021 ve věku nedožitých 96 let.
Pocházela z Mistrovic z rodiny Stejskalových.

Prokopcová Ludmila
Ve čtvrtek 27. května jsme se rozloučili s paní Ludmilou
Prokopcovou, rozenou Duškovou č. 2 – pod hospodou. Tiše odešla ve
svých 87 letech. Po celý život pracovala v jablonské Telegrafii a Tesle na
různých pozicích. Do manželství s Josefem Prokopcem, který zemřel
před dvěma lety se narodily dcery Eva a Marcela. Společně se radovali
ze čtyř vnuků a sedmi pravnoučat. Čest její památce!
Ladislav Svoboda
Smuteční projev Ing. Baláše na pohřbu Ladislava Svobody 14. 6. 2021
Vážené shromáždění, drazí nejbližší!
V to nedělní odpoledne jsme na kostelní věži uslyšeli třikrát zvon.
Nemohli jsme té hrozné zprávě ani uvěřit a dodnes se s tím nemůžeme
smířit.
Náhle zemřel dobrý člověk, velký mistrovák a můj nejbližší
kamarád, pan Ladislav Svoboda. Je to velká osobnost naší obce, která
po sobě zanechává kus poctivé a nenahraditelné práce.
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Vždyť ještě krátce před tím byl u nás. Posuzovali jsme různé
materiály pro kroniku a obecní almanach pro budoucí sjezd rodáků.
Přinesl mi také flashdisk s mistrovickými rody, že je nutné v případě jeho
smrti, aby základní a důležité dokumenty byly zachovány na více
místech.
A tak se stalo…bohužel.
Jiří Ričánek
Dříve než odejdu, zasadím strom,
alespoň něco ať zůstane po mně,
přátelé, prosím vás, pečujte oň,
bude žít jako já – tiše a skromně.
Živote krásný – pochválen buď,
pečujte o můj strom, žiji v něm dále.
Dnes spí již svůj tichý sen. Je na nás, abychom se s tímto úžasným
člověkem rozloučili a uložili. O jeho zásluhách a odkazu 77letého života
by bylo možné napsat velmi silnou knihu.
Láďa hlavně v důchodu usilovně pracoval, sbíral materiály, fotografie
popisoval a třídil. Moc času trávil jejich přepisováním. Postupně vytvořil
archiv obrovské hodnoty. Ucelené soubory nechal svázat do krásných
kožených vazeb. Ve společnosti letohradských historiků sepsal obsáhlé
dílo o malířích umlautových s ohlasem v zahraničí.
V roce 1959 vstoupil do tehdejšího hasičského sboru, kde pomáhal
hlavně při tvorbě jejich publikací. Vstoupil taktéž do Sokola. V roce 1960
jsme spolu byli na 2. celostátní spartakiádě. Uchovává vzácné sokolské
artefakty.
Osobní zálibu věnoval mincovním sbírkám – numismatice, ale i
vzácným starobylým křížům.
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Bývalý starosta Karel Halbrštát velmi oceňuje a děkuje za
spolupráci, kdy mu Láďa byl místostarostou a tíha zodpovědné práce
ležela především na něm. Opravdově předvedl, jak se obec starat má.
Kdysi dávno jsme překotně podnikali dobrovolnými brigádami, Láďa byl
organizační, technický i ekonomický typ činovníka. Dbal na to, aby se
vše dalo do pořádku, opravovalo a hlavně dokonale sloužilo.
Když nebylo na velké akce, byla na řadě široká oblast životního
prostředí. Byly to kapličky, studánky, lavičky, koupaliště, přírodní
rezervace sutice, obecní lesy, hřbitov, kostel, památky v márnici,
autobusové čekárny a prostranství ve středu obce.
S kamarádem Mírou Večeřílkem se na tom manuálně přímo
podíleli. Podněty Burz zeleninové sadby, Rozsvícení vánočního stromu
jsou jeho nápady.
Velmi a velmi si všímal, jak na mistrovickém katastru hospodaří
současní zemědělci. Letos již sebrali skrovnou nadílku hub. Oni byli
velkými houbaři. Doma na malé zahrádce špetil pár droboučkých
brambor, pár mrkviček a kedluben.
Čistotu životního prostředí tedy dával na první místo. Svobodovi při
nedělních vycházkách s sebou brali pytle na sběr odpadů po
neukázněných lidech. Obětavě pracovali především pro lidi, i když se mu
za to občas vracel nestoudný nevděk. Svobodovi nebyli stranou ani
v kulturním dění. Tancovali s námi českou besedu ještě do nedávna.
Láďa se také ujal knihovnictví, které vedl na velmi dobré úrovni. Knihy
měnil za nové, nabízel, se čtenáři besedoval. Uspořádal několik
vlastivědných zájezdů (i do Polska), a celou řadu zajímavých výstav.
Hodně četl, zejména historické romány spisovatele Vondrušky. O
současné politické dění se příliš nezajímal. Věřte nevěřte, na televizi se
již několik let vůbec nedíval. Měl své ověřené stránky a cosi jsme
tradičně řešili na hřišti u piva. Přesto měl Láďa dobrý, uvážlivý úsudek,
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jaký může mít jen vlastenec našeho národa a státu a vlastenec naší
obce.
Karel Hynek Mácha
Tam na své pouti
pozdravujte zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj,
vlast mou jedinou i v dědictví mi danou,
širou tu zemi…zemi jedinou!
Svobodovi

mají

velkou

zásluhu

na

pravidelném

vydávání

mistrovického zpravodaje. Zdařilý počin, který byl veřejností oceňován a
žádán. Sami přepsali, vytiskli a připravili k roznášce.
Spotřebitelé si nedokáží ani představit, co se Svobodovi nažlučili, aby
místní prodejna byla v provozu. Snad jen díky tomu, že Láďa byl tak
trochu paličák. Současné zastupitelstvo naší obce si je vědomo jeho
zásluh.
Kdo bude v této nezištné práci pro veřejnost pokračovat?
Láďův otec byl truhlář a písmák. Po celý život pak pracoval
v letohradském OEZ. Matka pocházela z pracovitého rodu Šlezingrů
z Kunčic. Po celý život pracovala v živočišné výrobě zdejšího družstva.
Snad podobu a povahu Láďa zdědil právě po ní.
V roce 1968 Láďa uzavřel manželství s Františkou Chládkovou
z Výprachtic. Postupně se jim narodily děti Dana, Eva a Viktor. Těšil se
ze svých vnoučat a pravnoučat. Do skály rozšířil původní baráček č. 55 a
vybavil

jej

útulných

a

pohodlným

interiérem.

Láďa

se

vyučil

v letohradském učilišti s maturitní nástavbou. V OEZ pak pracoval celý
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život jako mistr, vedoucí výroby, ekonom a ředitel závodu v Sobkovicích.
Jeho spolupracovníci si jej vážili a v dobrém na něj vzpomínají.
Řečeno jednoduše: žil rád a nešel cestou marnou.
Jménem zarmoucené rodiny vám děkuji za hojnou účast na
dnešním rozloučení, za květy a vyjádření soustrasti.
Děkuji panu faráři Pokornému z Jablonného, jablonské muzice, kostelní
a pohřební službě.
Tvé srdce zmlklo. Zvlhly oči všem,
ty ve vzpomínkách dál však budeš žít
a zářit víc než z perel diadém
na cestu všem, kdo s tebou mohli jít.
Vážení přátelé, závěrem se rozlučme s naším drahým zemřelým a
volejme:
„Láďo, za vše děkujeme,
budeme vzpomínat,
budiž čest Tvé památce,
odpočívej v pokoji a buď s Bohem!“
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Jak se kdysi očkovalo
Žijeme covidovou pandemií. Ze všech stran slyšíme mnoho
nápadů, kritik a hádanic. Osobně jsem se nechával očkovat u svého
obvodního lékaře, tentokrát nebrali. Až to známé telefonní číslo 1221.
V ústecké

nemocnici

nás

briskně naočkovali během

10 minut.

V Mistrovicích covidem onemocnělo prý asi 60 osob. Nikdo nezemřel.
Vzpomínal jsem tedy, jak to kdysi bejvávalo.
Asi v roce 1943 – za války se povinně očkovalo proti tuberkulóze.
Manželka starosty Antonína Štěpánka, postupně obešla rodiny, které
došly do ordinace doktora Hrdiny v Jablonném. Jeho paní v předsíni
sama pozvané naočkovala. Doktor Hrdina měl tehdy jen obvod
Jablonné, kolonii, Verměřovice, Sobkovice a Mistrovice.
V roce 1945 přijely do školy dvě pracovnice dánského Červeného
kříže v modrých uniformách, s velkým autem JEEP. Podávaly sérum
proti dětské obrně, zároveň lžičku rybího oleje a šípkové marmelády.
Následně pracovnice sociální péče ze Žamberka prováděly odvšivení (u
kluků ostříhání do hola, u děvčat prosypání vlasů dnes zakázaným
DDT).
Později se očkovalo jen u obvodních lékařů. Doktoři Löwe, Novák a
Svoboda se sestřičkou Růženkou Urbanovou přijeli někdy i do školy i do
JZD

s dobrovolnou

členkou

Československého

červeného

kříže.

Pravidelnou zkouškou tzv. tubukulinaci náplastěmi prováděla sestřička
Okresního ústavu národního zdraví ze Žamberka.
Očkování proti tetanu si dávno hlídají obvodní lékaři. To se kdysi
zaznamenávalo do občanského průkazu, stejně jako krevní skupina.
Při cestách do ciziny očkovala Okresní hygienická stanice v Ústí a
vydávala o tom průkaz.
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Snad návrat ke svým obvodním, závodním a dětským lékařům by
byl nejjednodušší a nejlevnější.
Hodně zdraví přeje Josef Baláš
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Jarní burza 2021
Konec roku 2020 a začátek roku 2021 bude v historii
zaznamenám tím, že oslabil celospolečenský život takřka po
celém světě a samozřejmě i v Česku. Coronavirová
záležitost přinesla i do Česka striktní omezení života dané
vládními opatřeními k jejímu zamezení.
Byla to nejenom náhrada roušek dražšími respirátory, zákazy
shromažďování a omezení veškeré kulturní činnosti, uzavření obchodů
mimo potraviny, hotelů a hospod a mnoho dalších striktních, často si
odporujících až nesmyslných nařízení, která však byla striktně
vyžadována a jejich porušení hlídáno a pokutováno.
V tomto

duchu

probíhaly

i

přípravy

na

13.

Jarní

burzu

zahrádkářských přebytků, na kterou se mnozí již těšili jako na takový
praktický začátek jara, kdy si milovníci květin a zahrádek prakticky
vymění přebytky svých výpěstků, které by jinak skončily na kompostu,
zatímco sousedi by je draho kupovali někde v zahradnictvích nebo v Eshopech za drahé peníze. Ceny sadby zeleniny i květin na zahrádky
dosahují pro většinu z nás vysokých cen a nedovedu si představit
osázení našich kvetoucích zahrádek jen kytičkami čerstvě nakoupenými
v obchodech. Proto je tato burza tak oblíbená a pomáhá všem, kteří se
do ní zapojí.
Až do poslední chvíle jsme netušili, zda vláda uvolní zemědělské
trhy, ale nakonec se to na nátlak zemědělců a zahradníků podařilo. A tak
jsme začali burzu připravovat i my. Měli jsme dost strach, zda se lidé
nebudou bát přijít, protože víc jak půl roku se nikde neměli možnost sejít.
Také počasí nevypadalo moc příznivě. Pozdní začátek jara a zpoždění
vegetace minimálně o čtrnáct dnů nebylo zrovna nejpříznivějším
předpokladem.
24

Ale nakonec vše dobře dopadlo. Přes deštivé počasí se sešlo více
zájemců než jsme snad i očekávali. Většina z nich odcházela spokojená
s výpěstky a nebo s dobrým a laciným cukrovím. I to se stalo součástí
burzy a přispělo k její popularitě, hlavně v okolí.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům a sousedkám,
které napekly cukroví ze svých prostředků jako dar ve prospěch burzy.
Burza probíhá jako charitativní akce a výtěžek z prodeje cukroví a
dobrovolných příspěvků je věnován na poslední fázi opravy vnější omítky
kostela. Polovinu získaných finančních prostředků ve výši 13 511 Kč činil
dar žen, které nejen že připravovaly větší část nabízených výpěstků,
spolupracovaly na vlastní burze, ale ještě napekly cukroví.
Jistě nám všem záleží na vzhledu obce a kostel patří neodlučně
k obci a stal se i obecním majetkem. Chátrající kostely v mnoha
vesnicích svědčí o neúctě současníků k práci jejich předků, dědů a otců,
ale i o vztahu k místu, kde žijí. Tak nás může těšit, že se kostel
v Mistrovicích blíží k dokončení vnější omítky a bude zářit bělobou a
čistotou mnoho dalších let. A je hezké, že k tomu přispívají i dary
občanů, ať třeba sbírkou v kostele nebo právě takovéto burzy. I to svědčí
o vztahu k obci a životnímu prostředí nás všech.
I úpravy a vzhled rodinných domů a jejich zahrádek svědčí o tomto
vztahu.

Pěkně upravená obec zářící kytkami je potěšení pro oko

nejenom místních obyvatel, ale i návštěvníků obce. A můžeme být rádi,
že přispíváme pořádáním třeba této burzy k tomuto vzhledu a ke
spokojenosti s bydlením v Mistrovicích. Chtěl bych poděkovat všem
návštěvníkům burzy a popřát jim, aby jim získané výpěstky dobře rostly
k jejich radosti a spokojenosti, množily se, a mohli je přinést na burzu
v roce 2022, na kterou se již těšíme
Za organizátory burzy Ladislav Svoboda
25
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Poděkování mladým
Ráda bych touto formou, poděkovala všem účastníkům akce
Stavění máje, kteří se nenechali odradit coronavirovou situací a náladou
ve společnosti, a i přes šířící se negativismus dokázali udržet tuto
krásnou tradici k oslavě nadcházejícího jara. Ještě jednou všem mladým
i ostatním, kteří se kolem toho motali moc děkuji za překrásnou máj.
Šárka Slavíčková, Pod Smrčinou

Základní škola a mateřská škola Mistrovice

Zprávičky ze školky
Od začátku roku 2021 se toho v naší školce událo opravdu mnoho.
V zimních měsících jsme si užívali radovánek ve sněhu, uspořádali jsme
zimní atletické dopoledne v tělocvičně, které se neslo v duchu řemesel a
povolání. Jako každý rok i letos dovádělo na maškarním reji spoustu
krásných a nápaditých masek.
Prázdné třídy, tiché šatny, studená kuchyně a odpočívající hračky.
Tak

vypadala

MŠ

v březnu,

kdy

byl

její

provoz

vzhledem

k epidemiologické situaci omezen. Proto byla zavedena distanční výuka,
která probíhala formou pracovních listů, námětů na tvoření, stezky
s úkoly

nebo

hádankami,

nahrávkami

čtení

na

pokračování,

velikonočních básniček a jarních písniček. Tímto bychom chtěli
poděkovat rodičům za spolupráci a zpětnou vazbu, která nám vždy
udělala velikou radost.
V polovině dubna se nám do školky mohli vrátit předškoláci, se
kterými jsme si povídali o dopravě. V souvislosti s tím nás navštívili
policisté z Letohradu, kteří pečlivě dohlíželi na dodržování pravidel
27

silničního provozu při jízdě na kole. V dopravní hře všechny děti obstály
na jedničku a tak si vysloužily svůj průkaz cyklisty.
Na konci dubna se ve třídě objevil tajemný dopis od čarodějnice
Elvíry. Na jeho základě jsme se vydali na dobrodružnou stezku s úkoly,
na jejímž konci na nás čekal malý poklad.

Tato stopovačka byla

připravena i pro ostatní děti, které mohly nastoupit až od pondělí
3.května. Následující týden probíhaly v MŠ přípravy dárečků a přáníček
k svátku maminek. K příležitosti tohoto dne vyrostl na návsi vzácný strom
“Láskovník“, na kterém rozkvétala srdíčka od dětí.
S přibližujícím se koncem školního roku a pomalu se uvolňujícími
protiepidemiologickými opatřeními jsme se konečně mohli vrhnout na
další významné akce. Navštívilo nás divadlo, které svoji pohádku
odehrálo na zahradě MŠ. Společně s místními hasiči jsme se naučili, jak
opustit školku v případě mimořádného nebezpečí. Třída Sluníček se
vydala na exkurzi na salaš. Třída Koťátek měla možnost seznámit se
s kovářským řemeslem a vydat se na Žabákovu stezku v Jablonském
lese. Den dětí oslavily obě třídy malým výletem – Koťátka strávila
příjemné dopoledne na faře v Jablonném nad Orlicí a Sluníčka si svůj
den užila v Letohradě, kde navštívila park a zahradu paní učitelky.
Přejeme příjemné letní dny.
Učitelky MŠ

Deník z doby Covidové
Je za námi další školní rok 2020/2021. Podívejme se nyní na něj trochu
podrobněji.
Na podzim jsme zahájili výuku tradičně, chodili do školy a učili se jako
před Covidem. Potom přišlo podzimní uzavření škol a první distanční
výuka. Zasedli jsme k počítačům a komunikovali spolu přes obrazovku.
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Nic jsme nevzdali a za pomoci rodičů učili děti nové věci a prohlubovali
jejich vědomosti. Děti byly nadšené a dobře spolupracovaly. Každý pátek
nosily ke škole vypracované úkoly a vyplněné pracovní sešity, paní
učitelky je zkontrolovaly a tak zjistily, co je třeba ještě procvičovat.
Prosinec přinesl rozvolnění a návrat do škol. Sice nás omezovaly roušky,
ale zase jsme se všichni snažili dohnat a procvičit učivo z distanční
výuky. Zvláště prvňáci potřebovali osobní kontakt s paní učitelkou. Také
nám zakázali zpívat a tělesná výchova mohla probíhat pouze venku. My
jsme to ale zvládli. Proto jsme se na vánoční svátky rozcházeli s nadějí,
že už nám školu nezavřou.
Po Vánocích jsme museli opět obnovit distanční výuku. První pololetí
skončilo na dálku. Stále jsme čekali, že umožní otevřít alespoň
malotřídky, ale nestalo se tak. Díky tlaku společnosti se nejprve
k prezenční výuce vrátili prvňáci a druháci a s nimi spojení čtvrťáci.
Nejdéle si distanční výuky užili třeťáci a páťáci a musím říct, že ke konci
už to velmi dřelo a děti neměly již chuť pracovat na dálku.
Chci tímto způsobem poděkovat všem dětem, které vydržely s chutí
pracovat až do konce. Dále těm rodičům, kteří dětem aktivně pomáhali, a
nebylo jim jejich vzdělání lhostejné. A v neposlední řadě děkuji učitelkám
a asistentům za aktivní a tvořivý přístup k distanční výuce.
A nyní taková trochu personální rekapitulace.
Tento rok byl divoký nejen kvůli způsobu výuky, ale i změnami
v zaměstnancích. Začnu ve školní jídelně, jedině tam se nic neměnilo:
vedoucí je Marta Vorlická a kuchařkou Irena Čápová. Děkuji za skvělá
jídla a zvládnutou nelehkou situaci se všemi hygienickými změnami.
Také technické zázemí působící ve složení Marika Daňková uklízečka a
Petr Vinkler školník zaslouží velká dík: malovali jsme ve školce, dávali
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nová madla na schodišti, upevňovali sluneční plachtu nad pískoviště, se
změnou hygienických pravidel přidělávali různé dávkovače, držáky na
papírové ručníky, atd. Děkuji za precizní úklid a další práci ve škole i
kolem ní.
V mateřské škole se během

roku

střídaly

paní učitelky

Petra

Masarovičová a Bohuslava Nastoupilová ve funkci vedoucí učitelky,
Anežka Foglová a Markéta Macháčková u Koťátek a Martina Balášová u
Sluníček. Jim všem děkuji za organizaci zápisu, atletiky, karnevalu a
mnoha dalších akcí pro naše nejmenší děti i v době uzavření školy.
Děkuji za kvalitní přípravu předškoláků i distančně a za profesionální
citlivý a individuální přístup k dětem i rodičům.
Ve školní družině zahájila školní rok jako vychovatelka Markéta Skalická,
která nám ale bohužel v únoru odešla na mateřskou dovolenou. Nyní
zaskakují ve školní družině Andrea Pecháčková a Karolína Skalická.
Děkuji jim za dobrou práci s dětmi a vstřícnost. Od září 2021 se již
situace ve školní družině stabilizuje. Novou a jedinou vychovatelkou se
stane Zuzana Dobešová.
Na základní škole působila v první třídě Jitka Mikulová. Děkuji jí, že
naučila děti nejen to, co mají umět podle vzdělávacího programu, ale i za
její citlivý a individuální přístup, podporu lásky k přírodě u všech dětí,
nácvik recitace a divadelního představení pro rodiče. Pro příští školní rok
bude opět třídní učitelkou v první třídě. Přeji hodně sil.
Ve druhé a čtvrté třídě byla třídní učitelkou Miroslava Škorvánková a ve
třetí a páté třídě byla třídní učitelkou Lenka Moravcová. Jako pedagogičtí
asistenti v těchto třídách působili Oldřich Škorvánek a Markéta / Karolína
Skalická. Všem děkuji za distanční i presenční výuku, inovace,
individuální a citlivý přístup k dětem i rodičům. Ředitelkou školy byla po
celou dobu Jitka Moskvová.
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Ve školce se vzdělávalo 34 dětí a ve škole 31 žáků. Do školky bylo pro
příští rok přijato 10 dětí a celkový počet se tak pro nový rok nezmění. Do
první třídy bylo přijato rekordních 14 dětí a tak se počet dětí ve škole pro
budoucí školní rok navýší na 37 žáků.
A jak to bude od září? Předpokládáme, že v první třídě bude Jitka
Mikulová, ve druhé a čtvrté třídě bude třídní učitelkou Eva Hubálková, ve
třetí a páté třídě bude třídní učitelkou Miroslava Škorvánková a s výukou
jí pomůže Karolína Skalická. Ředitelkou školy se od 1. srpna stane
Miroslava Škorvánková.
A mně nezbývá už nic jiného než vám všem poděkovat za tři roky
společného života v mistrovické škole, za dobrou spolupráci s rodiči,
zaměstnanci školy, starostou obce a hlavně žáky. Přeji všem hodně
zdraví a životních úspěchů. Budoucím prvňákům a vycházejícím
páťákům radost z nových spolužáků a nabytých vědomostí. Škole pak,
aby se povedlo zrealizovat přístavbu nové kuchyně a školní jídelny,
přestavbu a otevření nového většího oddělení školky a přístavbu nové
třídy.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Jitka Moskvová
MISTROVICE
Jan Bernard
Mistrovice, Mistrovice,
ty jsou krásné převelice.

I malou školu zde máme,
ráno do ní vždy chvátáme.
Též parcely tady jsou,
lidé se sem stěhujou.
Protože moc dobře ví,
že je to tu moc dobrý.

Máme tady kostelík,
v něm hraje pan varhaník.
Vedle něj hostinec je,
Novotný tam čepuje.
Obchůdek je tady taky,
prodávají tam nanuky.
To se obzvlášť v létě hodí,
to tam taky každý chodí.

Vesnici je šest set padesát,
jal jsem se tuto báseň napsat.
Abychom ji oslavili,
a dále ji rádi měli.
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Činnost mladých hasičů a dorostenek
3.října 2020 v Bystřeci proběhlo podzimní kolo hry Plamen.
Bylo
za dodržování přísných opatření a proběhlo netradičně. Každé družstvo
přijelo na určenou hodinu, abychom se nepotkávali s ostatními.
Organizačně to bylo velmi dobře zajištěné. Za mladší hlídku běželi
Paukovy Terezka a Barborka, Štěpánková Eliška, Hricinová Petra,
Fadrný Dominik. 36 trestných bodů je zařadilo na 29. místo z 35 sborů.
Starší děti se opičily a s 21 trestnými jsou skoro na konci tabulky, takže
z 39 sborů 32. místo. Soutěžili Čadová Tereza, Pauková Anežka, Hricina
Luboš, Fadrný Daniel, Štěpánek Martin. Letos bohužel nejsme schopni
dát družstvo dorostu, protože Katka, Eliška a Marek oslavili svoji
osmnáctku. Zbývají Hrdinová Lucie, Dolečková Kristýna, Baláš Josef.
Kristýna jediná se rozhodne pro běh jednotlivců. Vkládáme do ní velké
naděje, protože všechno umí. Je to znát na výsledcích, pouze 2 trestné
body na střelbě. Jenže bloudí jako polovina závodníků. Zapisuje si 12.
místo.
Listopad opět covid pauza, další akce se až do konce roku ruší.
Kvůli situaci není možné uspořádat poslední motání. Nekoná se
rozsvícení stromu, ani vyhlášení VCÚ.
Prosinec to samé, tak jsme přišli o tradiční prosincové ocenění
nejlepší docházky dětí.
Kategorie starší:

Kategorie mladší:

1. Kristýna Dolečková

34x

2. Luboš Hricina

29x

3. Anežka Pauková

28x

1. Eliška Štěpánková

34x

2. Martin Štěpánek
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32x

Kategorie přípravka:

3. Radim Štěpánek

29x

1. Filípek Petráček

28x

2. Markétka Dušková

23x

3. Emily Scholzová

20x

Rok 2021 nepřinesl nic lepšího. Leden, únor, březen se všichni
válíme doma a lenivíme. 24.dubna proběhlo slavnostní předání přívěsu.
Firma GAF zastoupená panem Luďkem Fofoňkou, spolu s Martinem
Štěpánkem, celou zimu pracovali a vymýšleli, jak nám a dětem co
nejvíce zjednodušit nakládání a skládání mašiny při trénincích i
závodech. Jak co nejlépe využít prostor přívěsu, aby se nám tam vešly
všechny věci, které potřebujeme k naší činnosti, a to hlavně tak,
abychom byli soběstační a nepotřebovali mnoho dospělých pomocníků.
Práci odvedli kvalitní a přívěs je snadno obsluhovatelný. Mašinu nahoru i
dolů zvládnou vystrčit i starší děti samy. Také je možnost vést dvě
mašiny najednou. Za jejich odvedenou práci jim mockrát děkujeme,
protože tím strávili mnoho a mnoho svého času, který mohli využít jinak.
Vložili do toho hodně svých nápadů, a tím kousek sebe. Za práci nic
nechtěli, dali nám ji sponzorsky. Jejich ochotu a pracovní nasazení
oceníme, naší radostí z tréninků a závodění. A doufáme, že přivezeme
sem tam nějaký pohár. Ještě jednou firmě GAF, Luďkovi Fofoňkovi a
Martinu Štěpánkovi patří velký dík. Materiál zaplatila obec Mistrovice, za
což také moc děkujeme. Jsme rádi, že naše obec podporuje činnost
mládeže.
Poprvé svitla naděje na první trénink po covidu 27.4.2021,
vyrážíme na cvičiště poprvé s naším upraveným přívěsem.
Přišel květen a s ním závody jarní kolo plamenu v Mladkově.
Situace ještě není super, proto jedou pouze starší děti. Mistrovice
reprezentují Čadová Tereza, Hricina Luboš, Pauková Anežka, Balášová
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Šárka, Fadrný Daniel a Dominik, Štěpánkovi Martin a Eliška. Nemáme
tolik starších dětí, proto s nimi jeli i 2 mladší. Požární útok na nástřikové
terče, kde musí co nejrychleji nastříkat 10l vody do nádržky malým
otvorem v terčích se jim moc povedl. Čas 31,19 bylo 7. místo. Štafeta
4x60m nemáme natrénované překážky a kladinu, tak 20.místo. Štafeta
dvojic se v mokru neběží moc dobře, což znamená 22.místo. Celkově i
s podzimním kolem přivážíme pohár za 21. místo ze 40 sborů.
Nyní čeká ženy I. okresní kolo v Mladkově, které se uskuteční
12.června. A dále následují závody Velké ceny Ústeckoorlicka: 26.6.
Černovír, 18.7. Bystřec, 28.8. Brandýs, 5.9. Lanšperk a 11.9. Nekoř.
Mladší děti pojedou na své první závody po covidu 25. června do
Mladkova. Čekají je disciplíny jako požární útok, štafeta dvojic a štafeta
4x60 metrů. Ale o tom už zase příště.
Kdo nám fandí, přijďte nás podpořit na naši akci tradiční pouťové
posezení, v sobotu 26.6. a v neděli 27.6. Ještě, než vyrazíme na závody
do

Černovíra,

připravíme

pro

vás

chutné

křapáčové

těsto.
Za mladé hasiče a ženy I. Romana Dolečková
Foto č.1: Zleva Pauková Anežka, Hricina Luboš, Štěpánek Martin, Čadová Tereza,
Štěpánková Eliška, Fadrný Dominik, Balášová Šárka, Fadrný Daniel

Foto č.2: Dolečková Romana, Štěpánková Eliška, Dolečková Kateřina, Dolečková
Kristýna, Čadová Tereza, Hricina Luboš, Štěpánek Martin, Pauková Anežka, Fadrný
Daniel, Balášová Šárka, Fadrný Dominik
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Foto č.3 velitel JSDH Mistrovice Hubálek Vladimír, Doleček Jan, Ing. Fofoňka Luděk,
starosta obce Mařík Petr, starosta SDH Halbrštát Ladislav, Štěpánek Martin

Foto č.4: Fofoňka Luděk, Štěpánek Martin

FK Mistrovice
Uplynulý půlrok nebyl amatérskému fotbalu vůbec
nakloněn, což je podobné i s dalšími odvětvími sportu.
Sportovní činnost našeho klubu tedy byla většinu doby
omezena na individuální, případně skupinové tréninkové dávky.
S postupným uvolňováním opatření jsme se však i my dočkali návratu na
zelený trávník a nakonec jsme v průběhu června stihli odehrát dvě
přátelská utkání. Soupeři z krajské 1.B třídy Březové nad Svitavou jsme
podlehli 0:4 a s Kláštercem nad Orlicí jsme remizovali 1:1. Po konci
druhého zápasu se hráči domluvili na zahrávání pokutových kopů a náš
specialista Láďa Růžička zlikvidoval hned čtyři pokusy z pěti.
Pravidelní čtenáři sportovních rubrik jistě zaznamenali, že právě
rok 2021 byl rokem, kdy vypršel mandát vedení Fotbalové asociace ČR i
všech jejích pobočných orgánů na úrovni krajů i okresů. V dubnu se tedy
konala valná hromada Okresního fotbalového svazu Ústí nad Orlicí, kde i
hlasem FK Mistrovice byl zvolen nový okresní předseda OFS Roman
Žďárský, který v této pozici nahradil Michala Blaschke. Nyní již bývalý
předseda OFS Ústí nad Orlicí byl přímo napojen na nechvalně
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proslulého Romana Berbra, toho času pobývajícího ve vazbě kvůli
obvinění z korupce, zpronevěry a ovlivňování výsledků fotbalových
zápasů. Doufejme, že tato dílčí změna povede k budování lepší image
fotbalu, abychom za několik let nemuseli vyšší organizační struktury
FAČR vnímat jako toxické prostředí. Že náš klub myslí svou roli
v kultivaci prostředí vážně dokládá fakt, že hned tři členové se zapojili do
okresních sportovně technické komise a přínos tedy snad nebude končit
u jednoho hlasu na valné hromadě.
Rozlosování nové sezóny proběhne 10. července. Od tohoto data
můžete tedy očekávat první obrys termínů podzimních zápasů.
Podrobnější informace o dění ve fotbalovém klubu naleznete na
webu fkmistrovice.cz nebo na facebook.com/fotbalmistrovice/.
David Novotný

Tipy na výlety v Pardubickém kraji
Cyklo výlet Pro mladé a odvážné
Auto – moto – historický okruh
Lokalita: Vysoké Mýto
Délka trasy: 35,8 km
Časová náročnost: individuální
Vysoké Mýto vás uchvátí
středověkými branami, věžemi i
největším čtvercovým náměstím v Čechách. Milovníkům světa motorů by
neměla uniknout bohatá expozice Muzea českého karosářství. A pak už
směle na cestu za pohádkovým zámkem v Nových Hradech. Na
návštěvu českého Versailles si nechte dost času. V jeho areálu vás čeká
i Muzeum motokol, Galerie anglických klobouků či přírodní labyrint. A
pokud byste si před cestou zpět do Vysokého Mýta chtěli užít přírodní
krásy, prodlužte si výlet do Toulovcových maštalí.
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Trasa: Start: 18 Vysoké Mýto -> Vanice -> Svařeň (Sejtinka) 6,8 km, 4227 Svařeň
(Sejtinka) -> Pustina -> Libecina -> Leština 6,7 km, Maštale 8 Leština -> Morká Lhota
1,7 km, 4181 Mokrá Lhota -> Nové Hrady 1,4 km, 4229 Nové Hrady -> Bučina ->
Hrušová -> Vysoké Mýto 19,2 km.

Výlet pro rodiny s dětmi: Tam, kde se natáčel
Lotrando
Lokalita: Veselý Kopec (okres Chrudim)
Otevírací doba: út – ne 9:00 – 17:00
Časová náročnost: individuální
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných
zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století.
Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní pohon.
Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která
vás přenese do minulosti. Nejstarší interiér naleznete v usedlosti z
Lezníku u Poličky. Nejmladší, datovaný do 50. let 20. století, naleznete
ve statku z Mokré Lhoty u Nových Hradů.

Výlet pro dříve narozené: Kouzlo hradu Rychmburk
Lokalita: Předhradí (okres Chrudim)
Otevírací doba: út – ne 10:00 – 17:00
Časová náročnost: individuální
Vyrazte na výlet na nově otevřený hrad
Rychmbruk. Otevřena je pilotní
expozice o historii panství Rychmburk
Dále je přístupná kaple a koncertní sál. Pro fyzicky zdatnější - náročné
schodiště - je přístupná hradní věž. Z nádvoří lze sestoupit i do sklepení
hradu s nádhernými kamennými klenbami. Na občerstvení se můžete
zastavit v Hradní spižírně. Doporučujeme zaparkovat na parkovišti u
kostela v obci Předhradí
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MAS Orlicko
Vážení čtenáři.
Rádi bychom vás seznámili s plánovanými
aktivitami, které se v létě 2021 uskuteční
s podporou MAS ORLICKO, z.s.
LETNÍ SETKÁNÍ S ROBOTIKOU se uskuteční
v pracovní dny od 1. do 9. července na Gymnáziu Žamberk a je určeno
pro děti do 15 let. Vzhledem k tomu, že je tato akce realizována v rámci
projektu MAP II, je pro přihlášené účastníky ZDARMA.
PRÁZDNINOVÝ

PŘÍMĚSTSKÝ

TÁBOR

Setkání

s technikou

a

přírodními vědami je plánován na 12. až 16. července na Střední škole
umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí a je určen pro děti od 10 do 15
let. Náklady tábora jsou hrazeny z projektu MAP II. Účastníci tábora
hradí pouze stravné ve výši 450 Kč.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Robotika a elektrotechnika se uskuteční 16. až
20. srpna na VOŠ a SŠT Česká Třebová a je určen pro děti do 15 let.
Tábor bude taktéž realizován v rámci projektu MAP II a je pro přihlášené
děti ZDARMA.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se uskuteční ve dvou turnusech,
12. až 16. července a 9. až 13. srpna v Tenisovém klubu Česká
Třebová, a je určen pro děti od 6 do 15 let. Tábory jsou financovány
z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a jejich účastníci se
budou podílet částkou 1190 Kč.
Manažeři MAS ORLICKO se budou i během letních měsíců věnovat
podpoře žadatelů a přípravám rozvojové strategie pro programové
období 2021 až 2027. Navíc v létě proběhne terénní šetření, při němž
manažeři navštíví všechny obce z regionu.
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Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách:
www.masproorlicko.cz, www.maporlicko.cz, www.mas.orlicko.cz
nebo na našich facebookových stránkách @mas.orlicko
MAS ORLICKO, z.s. přeje všem krásné a slunečné léto!
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Na závěr tohoto letního čísla z 30. ročníku Vám všem přejeme krásné a
pohodové léto s řadou nezapomenutelných zážitků a minimem závratí
z nadechnutí se po ústupu coronavirové epidemie.
Vážíme si všech zaslaných příspěvků a pravidelným dopisovatelům
děkujeme za jejich příspěvky.
Těšíme se na Vás opět u podzimního čísla!
Své příspěvky prosím zasílejte na adresu:
redakcniradamistrovice@gmail.com
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