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Mariánský sloup v Klášterci nad Orlicí
obnova kulturní památky
Možná si někteří z Vás všimli, že došlo ke zrestaurování sloupu se sochou panny Marie a sochami
sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory v centru
obce. O potřebě rekonstrukce této památky začalo
zastupitelstvo jednat již v r. 2011. Aby bylo možno
požádat o dotaci na rekonstrukci, bylo potřeba vyřešit pozemkové majetkové vztahy, dále vlastnictví samotného sloupu a poté požádat Ministerstvo
kultury o prohlášení za kulturní památku. Vše se
podařilo a od 28. 12. 2012 je tento sloup kulturní
památkou.
V dalším kole byl odborníkem proveden restaurátorský průzkum této památky, na základě průzkumu byla navržena a schválena obnova, takže jsme
mohli požádat o dotaci. Dotace nám byla schválena, proběhlo výběrové řízení na dodavatele restaurátorských prací.
Sloup byl poškozen, byl pokryt lišejníky a mechem, kámen se místy drolil, kovové prvky byly
zkorodované nebo chyběly, vážným poškozením
byly praskliny v kvádrovém podstavci dříku sloupu a kamenném kvádru pod ním. Restaurátorské
práce zahrnovaly především: očištění kamene,
zpevnění povrchu, injektáž prasklin, ukotvení,
obnovu kovových atributů a nápisů, očištění a
nátěr zábradlí. Celková cena rekonstrukce sloupu
294 400 Kč, z čehož dotace od státu činila 230 000
Kč. Restaurátorské práce provedl BcA. Jaroslav
Vrbata z Pardubic.
Myslím, že dobrá věc se podařila, a Vy to můžete
posoudit, až půjdete okolo.
Lenka Ševčíková, místostarostka obce
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Anketa strom roku vyhodnocena

Vážení čtenáři,
V SL v červnu a srpnu jsme informovali o tom, že Vejdova lípa z Pastvin byla zařazena mezi dvanáct
finalistů soutěže Strom roku 2013. Od vyhlášení ankety byla snaha v nejbližším i vzdálenějším okolí
pro Vejdovu lípu získávat hlasy. Velmi v tomto získávání hlasů, včetně propagace v Orlickém deníku,
pomohl pan Mgr. Josef Kvičera z Klášterce nad Orlicí. Patří mu za to jistě poděkování. Dne 10. října
2013 byla v Brně soutěž vyhodnocena. Za Vejdovu lípu jako navrhovatel se zúčastnil pan Mgr. Josef Kvičera. Do poslední chvíle nebylo pořadí zveřejněno. Nakonec po odhalení konečného pořadí bylo jasné,
že Vejdova lípa skončila na 8. místě se ziskem 2 676 hlasů. První místo získal Dub ochránce z Višňové
ve Frýdlantském výběžku se ziskem 6 223 hlasů. Soutěž tedy skončila. Je jistě dobré, že se Vejdova lípa
dostala mezi dvanáct finalistů. I když nevyhrála, je stále tím památným stromem, nejmohutnějším ve
Východních Čechách. Všem, kteří dali lípě svůj hlas nebo se podíleli na získávání podpisů na hlasovací
archy, chci tímto poděkovat.
Zpracoval Zdeněk Bureš

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18.10.2013 oslavil půlkulaté životní jubileum
75 let pan Jindřich Kalous. Chtěl bych při této příležitosti jménem zastupitelů obce panu Kalousovi
poděkovat za veškerou práci pro obec, kterou vykonal pro její rozvoj ať už v řadách Sokola, hasičů,
zahrádkářů nebo po dvě volební období jako starosta obce. Velmi záslužnou práci vykonává spolu
s manželkou Marií při vedení kroniky obce. Vedení obce i členové zastupitelstva jsou s Jindřichem
Kalousem průběžně v kontaktu, o obci ví skutečně
hodně a my jeho znalosti často potřebujeme. Do
dalších let přejeme panu Jindřichu Kalousovi hodně zdraví, osobní a rodinné pohody.
Za zastupitelstvo obce Zdeněk Bureš, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Schůze 3. 9. 2013: V úvodu schůze provedl starosta kontrolu zápisu z minulého jednání a plnění
usnesení. Nadále trvá úkol převzetí objektů bývalých kasáren od Emauzů ČR. Obec v této záležitosti jedná s právníkem o dalším postupu. Zastupitelstvo bylo informováno, že další schůzka bude
6.9.2013. Ostatní úkoly byly splněny. Na jednání
zastupitelstva byli pozváni ředitelka MŠ S. Řeháková a ředitel ZŠ R. Horňák. Oba informovali o
zajištění školního roku, počtu dětí a žáků, o personálním obsazení pedagogických sborů. Projednáno bylo rovněž finanční zajištění provozu škol,

částečně již s výhledem na rozpočtový rok 2014.
Zastupitelé vzali zprávy ředitelů na vědomí. Paní
místostarostka seznámila s postupem dokončení
změny ÚP č. 1. Po veřejném projednání byla uplatněna jedna připomínka z KÚ-odboru ŽP. Zpracovatelem změny byla akceptována, zastupitelstvu
byl předložen konečný text k vydání změny č. 1
územního plánu. Zastupitelstvo svým usnesením
schválilo vydání změny č. 1 územního plánu Klášterec n. O. V oblasti bytového hospodářství zrekapituloval starosta obce jednotlivé dluhy na nájemném, zejména dlouhodobě řešené případy. Zastupitelé uložili starostovi sjednat schůzku s právníkem k posouzení dalšího postupu ve vymáhání již
odsouzených pohledávek. Dalším bodem jednání
byly majetkové záležitosti - prodej pozemků. Byla
projednána žádost manž. Hubálkových, Lhotka
12 o prodej poz. parcel u domu Lhotka 12, které
navazují na pozemky v jejich vlastnictví. Pozemky, které žádají odkoupit, jsou ve spoluvlastnictví
obce a p. Nosála z Letohradu. Záměr prodeje
byl vyhlášen na úřední desce, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Zastupitelstvem byl schválen
prodej spoluvlastnictví ˝ p.p.č. 393/3, 703/3,
703/1, 629 a 169 stavební. Dále prodej parcel ve
vlastnictví obce č. 1990/5 a 393/4. Byl schválen
nákup spoluvlastnického podílu ˝ p.p.č. 2354/5
od p. Nosála, parcely pod místní komunikací na
Lhotce. Projednávala se informace starosty a
místostarostky ze schůzky se zástupci České pošty a Konzumu ohledně možného zajišťování poštovních služeb v obci v rámci projektu Partner 2,
kdy partnerem České pošty je Konzum Ústí n. O.
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Zástupci Konzumu informovali o zamýšlené rekonstrukci prodejny Konzumu v centru obce. V té
souvislosti mají záměr vybudovat i prostory pro
zajišťování poštovních služeb. Zastupitelé vzali
tyto informace na vědomí s tím, že rozhodnout by
bylo třeba na příští schůzi OZ. Starosta seznámil
s dopisem p. Vošlajera, majitele chaty na Lhotce,
ohledně letní sezóny ovlivněné malým množstvím
vody. P. Vošlajer se domnívá, že jsou upřednostňovány zájmy výroby elektřiny před rekreačním
využitím přehrady. OZ vzalo dopis na vědomí a
uložilo starostovi jeho obsah projednat na sdružení obcí Orlicko i ve svazku obcí Pod Zemskou
branou, případně přes tyto sdružení iniciovat jednání s Povodím Labe. Starosta informoval také o
projektu obce a firmy EKOLA o postupné obměně
velkokapacitních kontejnerů formou pronájmu
nového kontejneru s určením na konkrétní stanoviště Zbudov. Na návrh pí Juřicové se diskutovalo
o přijetí opatření, které by zakazovalo podomní
prodej na území obce.
Schůze 25.9.2013: v úvodu schůze seznámil
starosta s písemnou rezignací na funkci člena
zastupitelstva Petra Brůny, a to z důvodu změny
trvalého bydliště. Na schůzi byl přivítán Karel
Mitvalský ml., první náhradník z kandidátky pro
komunální volby „Sdružení nezávislých kandidátů -Klášterec nad Orlicí“, kterému vznikl ke
dni 21.9.2013 mandát člena zastupitelstva obce.
Pan Mitvalský následně složil slib člena OZ. Dále
proběhla kontrola zápisu z minulého jednání a
plnění usnesení. Stále trvá úkol převzetí objektů
od Emauzů ČR. Zastupitelé v návaznosti na tento
úkol projednali další postup a informace právníka
obce, které byly projednány na schůzce 6.9.2013
za účasti starosty a místostarostky. Emauzy ČR se
v odpovědi na naši výzvu k vyklizení objektů odvolávají na nevyjasněný právní vztah, kdo je oprávněn sdružení zastupovat. Dle právníka obce má
obec šanci uspět u soudu se žalobou na předání
a vyklizení objektů. Je možné ještě před podáním
žaloby oslovit obě strany, které se přou o zastupování Emauzů, s dohodou o úhradu nákladů na případné vyklizení objektů. Po diskusi OZ schválilo
a uložilo starostovi oslovit právního zástupce obce
o zpracování návrhu dohody s oběma stranami.
Dále se jednalo o nabídce České pošty – zajišťo-
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vání poštovních služeb formou projektu Partner
s Konzumem Ústí nad Orlicí. Informace k této
záležitosti zjišťovalo zastupitelstvo od počátku
roku na základě dopisu České pošty, kdy pobočka v Klášterci byla vytipována pro změnu zajišťování poštovních služeb formou projektu Partner.
Uskutečnily se tři schůzky se zástupci České pošty, starosta a místostarostka byli se zástupci Pošty
v Kunvaldě, kde tato spolupráce s Konzumem je
zavedena již od 1.5.2013. Jednalo se i s předsedou Konzumu Ústí n. O. Převedením poštovních
služeb na Konzum projektem Partner 2 zůstane
současný rozsah služeb zachován. S obcí bude
jednáno i o rozsahu hodin pro veřejnost. Zastupitelstvo po diskusi i s využitím poznatků od občanů
schválilo s platností od 1.4.2013 provozování poštovní služby v obci smluvním partnerem Konzum,
obchodní družstvo, v rozsahu služby Partner 2.
Dále starosta informoval o schůzce s právníkem
ohledně bytového hospodářství. Byly podrobně
popsány jednotlivé případy a stav jejich řešení.
Zdlouhavé řešení je zejména v případech exekucí,
dlužníci prakticky nemají majetek, který by mohl
být exekučně zabaven. Velmi složité je vymáhání
dluhů od dlužníků, kteří se z obecního bytu odstěhovali, ale stále mají v obci trvalý pobyt. Zjištění
jejich současného bydliště je velmi obtížné, a tím
se komplikuje i soudní řízení. Zastupitelstvo dále
projednalo žádosti o byty. Schválilo přidělení bytu
č. 10/193 p. D.P. a sl. A.E. Zastupitelstvo se zabývalo také návrhem akcí oprav a údržby majetku
obce na rok 2014. Záměry je třeba upřesnit v souvislosti s přípravou rozpočtu obce na rok 2014.
Z nákladnějších akcí je počítáno s úpravou sociálního zařízení u hřiště (z bývalého hygienického
pavilonu v zahradě MŠ), v bytovém hospodářství
s úpravou ohřevu teplé vody pro bytovky 192-197,
obnova vstupních dveří čp. 179, 188, pro oblast
odpadového hospodářství nákup nádob na tříděný odpad (plast). Dále se projednávaly a schválily
rozpočtové změny č. 9 a 10. Jedná se o přijetí dotace z Ministerstva kultury ve výši 230 000 Kč na
restaurování mariánského sloupu a dále vyrovnání rozpočtu v jednotlivých kapitolách dle skutečného čerpání. Předsedové finančního a kontrolního výboru informovali zastupitele o práci těchto
výborů. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění
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hospodaření v MŠ a ZŠ. Finanční výbor projednává plnění rozpočtu obce dle účetních závěrek, podílí se na přípravě rozpočtu. Zastupitelstvo dále
projednalo nabídku spolupráce s firmou Revenge,
a.s. týkající se umístění kontejneru na použité
oděvy, obuv, hračky. Spolupráce byla schválena,
umístění kontejneru bude na stanovišti Zbudov.
Starosta seznámil s návrhem smlouvy na nájem
pozemkových parcel ve vlastnictví VUSS Pardubice, které užívá obec. Jedná se o stavební parcelu
pod bytovkou vchod 197 a parcel, které užívá ČZS
ZO Klášterec n.O. jako zahrádky pro své členy.
Starostovi bylo uloženo jednat o výši nájemného,
zastupitelům se jeví částka stanovená za m2˛ ve
výši 20 Kč jako vysoká. Zastupitelstvo dále schválilo Karla Mitvalského za člena bytové komise a
stanovilo mu s účinností od 1. 10. 2013 odměnu
za funkci neuvolněného člena OZ a člena bytové
komise. Starosta dále předložil žádost Gymnázia
Žamberk o finanční příspěvek na vybavení šaten.
Poskytnutí příspěvku nebylo schváleno.
Z podkladů zápisů ze schůzí OZ
zpracoval Zdeněk Bureš

Rekonstrukce

lékařské ordinace v Klášterci nad Orlicí
Již delší dobu slouží nejen občanům naší obce
lékařská ordinace v čp. 167. Zastupitelstvo se
rozhodlo ordinaci zrekonstruovat. Všechny práce proběhly tak, jak bylo naplánováno o letních
prázdninách a provoz v ordinaci byl opět zahájen
3. září.
V ordinaci byly provedeny následující práce: byla
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vyrovnána a zpevněna podlaha, včetně položení
nového lina, byl snížen a zateplen strop, byla zde
vybudována šatna pro lékaře, částečně nová vodoinstalace a elektroinstalace, vymalování. Dále byla
ordinace vybavena novým nábytkem. Ordinace
byla zrekonstruována celkovým nákladem 278 tis.
Kč. Na tuto akci získala obec dotaci od KÚ z programu obnovy venkova ve výši 100 tis. Kč.
Práce na rekonstrukci byly zadány místním firmám a podnikatelům, kterým děkuji za dodržení
termínů a dobrou spolupráci mj. rekonstrukci realizovala a.s. Živa – podlaha, elektroinstalace, p.
Rous, p. Dragonides - sádrokarton, p. Krejsa - vodoinstalace, p. Šroler – pokládka lina.
Ordinaci využívají 3 lékaři: MUDr. Hurdesová –
lékařka pro děti a dorost, MUDr. Malina – praktický lékař pro dospělé a MUDr. Příborský – chirurg. Věřím, že se Vám nové prostředí ordinace i
čekárny bude líbit.
Lenka Ševčíková, místostarostka obce
Chirurg MUDr. Jiří Příborský ordinuje
v krásně zrekonstruované ordinaci v Klášterci n.O.
vždy v sobotu od 7.15 do 9.30 hodin.
V ordinaci provádíme léčbu bolestí kloubů, zad, křečových žil (včetně odstranění tzv. metliček), hemeroidů,karpálního tunelu, bolestí šlachových úponů (tenisový loket),malé chirugické zákroky (odstraňování mateřských
znamínek, jizev). Dále zajišťujeme vyšetření trávicího
traktu, štítné žlázy a poskytujeme konzultace o zdravotním stavu s návazností na eventuální operační řešení.
Kontaktní telefon: 603 264 449
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Další možnost třídění odpadu
Obec Klášterec nad Orlicí byla oslovena společností Revenge, a.s. s nabídkou spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně se jedná o možnost sběru použitých oděvů, obuvi a hraček. Společnost Revenge, a.s. ve své prezentaci uvádí, že aktuálně disponuje 1 500 sběrnými místy na separaci
použitých oděvů ve více než 310 městech a obcích. Sesbírané oděvy jsou z 96% recyklovány a následně
obchodně realizovány pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu. Společnost
Revenge, a.s. disponuje vlastní třídírnou v Boskovicích, kde je v trvalém pracovním poměru zaměstnáno 150 zaměstnanců. Protože i v naší obci se použité oděvy, boty i hračky často vyskytují ve velkoobjemových kontejnerech, rozhodlo zastupitelstvo nabídky společnosti Revenge využít a jeden kontejner
v obci umístit. Do konce října bude přistaven na stanoviště Zbudov. Je bílé barvy s výrazným popisem,
pro jaký odpad slouží. Veškeré záležitosti s obsluhou kontejneru, zejména pravidelný svoz zajišťuje
společnost Revenge na své náklady. Obec dostane za umístění kontejneru a efektivní spolupráci roční
příspěvek ve výši 800 Kč.
Vážení spoluobčané, přijetím nabídky společnosti Revenge, a.s. realizuje obec další krok v nabídce třídění odpadů a jejich efektivního využití. Prozatím lze umístit jeden kontejner, společnost Revenge, a.s.
umisťuje kontejner pro spádovost 700-1000 obyvatel . Umístění na stanovišti Zbudov není sice v centru
obce, ale pokud se někdo rozhodne staré oděvy odložit, není to jistě každý den a je tedy možné v rámci
obce na stanoviště do Zbudova zajet. Věřím, že se nová nabídka ujme a starý textil nebude nadále ve
velkoobjemových kontejnerech zabírat místo.
Zdeněk Bureš

Zastupitelstvo obce Pastviny
• Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla
1 – Josef Koubík,
2 – Petr Bouška,
3 – Helena Luxová,
4 – Zdena Pauková,
5 – Ladislav Škůrek,
6 – Dita Škůrková,
7 - Lubomír Zverec
Zastupitelstvo obce Pastviny dne 2. 9. 2013
přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2013.6.1 Zvolilo ověřovateli zápisu Ditu Škůrkovou a Ladislava Škůrka.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven – 7
2013.6.2. Schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 19. 8. 2013.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven – 7
3013.6.3 Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 k zabezpečení místních Záležitostí
veřejného pořádku a životního prostředí, kterou

se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2013
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a životního prostředí
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 7
2013.6.4 Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 o užívání plakátovacích ploch
v majetku obce, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2013 o užívání plakátovacích ploch
v majetku obce.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.5 Schválilo rozpočtovou změnu č. 2.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.6 Schválilo provedení opravy účelové
komunikace k „Panelu“ předpokládaným nákladem cca 230.000,- Kč, osazení zrcadel na nebezpečných křižovatkách (výjezd na silnici č. II/312
u „Panelu“, „Kanálu“ a od přehrady u Škapců).
Dále budou instalovány nové dopravní značky na
výjezd z účelové komunikace na silnici II/312 na
Vitanově, případně nahrazeny stávající, nevyhovující značky na jiných místech v celkové částce
do cca 50.000,- Kč.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.7 Vzalo na vědomí informace starosty o
průběhu rekonstrukce budovy č.p. 32
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hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.1 Schválilo uzavření smlouvy č. OŽPZ/
13/OŽPZ/22406 s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova na opravu místní komunikace
v dolní části obce Pastviny.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.2 Schválilo uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvků uzavřené se Sdružením
obcí Orlicko na rok 2013-2014 pro zapojení do
projektu zájmového sdružení Orlické hory a Podorlicko.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.3 Schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s p. E.R. na údržbu a výlepy plakátů na plakátnicích obce Pastviny.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.4 Schválilo uzavření smlouvy o dílo č.
4595/2013 se společností BKN spol. s r. o. na autorský dozor při realizaci „Rehabilitace historického objektu č.p.- 32 v obci Pastviny“.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.5 Schválilo vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele interiérů rekonstruované budovy
č.p. 32.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 7 proti – 0, zdržel se – 6
2013.6.8.5.1 Zamítlo návrh D.Š. nevybavovat
místnost č. 206 (posilovnu) zařízením.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 7 proti – 6, zdržel se – 0
2013.6.8.6 Schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku 41.112,- Kč svazku Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou na dovybavení cyklostezek.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.7 Schválilo účetní závěrku svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou bez výhrad.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.8 Schválilo podání žádosti o dotaci
na výstavbu retenční nádrže na pozemcích p.č.
2246/1, 5105, 5113, 5114 a 5115 v k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0
2013.6.8.10 Schválilo záměr pronajmout část pozemku o výměře 50 m2 p.č. 5187 manželům M.
a K. Š. Tento pozemek je ve vlastnictví obce Pastviny zapsaný na LV č. 10001 pro k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proti – 0, omluven – 0

Zastupitelstvo obce Pastviny dne 23. 9. 2013
přijalo na svém mimořádném zasedání tato

USNESENÍ
2013.7.1 Zvolilo ověřovateli zápisu Ditu Škůrkovou a Ladislava Škůrka.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.2. Schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 16. 9. 2013.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
3013.7.3 Schválilo úpravu komunikace „nad penzionem“ nákladem cca 65.000,- Kč
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, proti – 0, zdržel se – 6, omluven – 2, 7
2013.7.4 Vzalo na vědomí zprávu o kontrole provozu a účetních dokladů v ATC Šlechtův palouk a
uložilo místostarostovi a starostovi předložit zastupitelstvu do 31. 3. 2014 opatření:
1) Evidence prodeje žetonů, evidence tržeb vstupného do kempu a evidence drobného prodeje
zboží v recepci kempu
2) Způsob provádění kontroly finančním a kontrolním výborem
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.5 Schválilo uzavření smlouvy s Pardubickým krajem e.č. OR/13/23077 o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a provoz TIC.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.6 Schválilo uzavření smlouvy s a.s. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břemene na
uložení vodovodního řadu do pozemku obce p.č.
2309/2-ostatní plocha za úplatu 5,- Kč/1m2.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.7 Schválilo vyhlášení výběrového řízení na
dodávku a montáž interiéru rekonstrukce budovy
č.p. 32 s předpokládanou cenou 900.000,- Kč
včetně DPH.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, proti – 0, zdržel se – 6, omluven – 2, 7
2013.7.8 Schválilo zřízení pamětní síně v prostoru rekonstruovaných chodeb budovy č.p. 32.
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hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.9 Schválilo kácení tújí u hlavního hřbitovního kříže.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.10 Schválilo podání žádosti o dotaci
z POV na opravu místní komunikace 1b (na levém
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břehu přehrady) v roce 2014.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
2013.7.11 Schválilo uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou o nájmu pozemku p.č. 5187 o výměře 50 m2 s manželi M. a K.Š.
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 0,
omluven – 2, 7
Starosta: JUDr. Josef Koubík

Rekonstrukce budovy ZŠ v Pastvinách
Posledním zvoněním před prázdninami v roce 2011 po 76 letech ztichla budova ZŠ v Pastvinách
a to trvale, neboť zřizovatel Obec Klášterec nad Orlicí rozhodl zrušit výuku žáků v této budově.
Před obcí Pastviny stál úkol, jak budovu využít. Do diskuze o využití budovy bylo třeba zapojit
občany obce a tak byl do domácností rozeslán dotazník. V dotazníku občané sdělovali, k jakému
účelu by opuštěná budova ZŠ měla být využita. Obecnímu úřadu se vrátilo celkem 57 anonymních
vyplněných dotazníků. Je pravděpodobné, že na účelu využití se občané v domácnostech radili,
takže uvedený účel prezentoval názor více členů rodiny. Z 57 odevzdaných dotazníků bylo ve 43
tj. 75,4% uvedeno, aby prostory po ZŠ byly multifunkční, aby sloužily ke sportovním, kulturním a
společenským účelům občanů.
Tento reprezentativní vzorek byl základem pro rozhodnutí zastupitelstva, jak s uvolněnými prostory, respektive celou budovou naložit. Bez cizích zdrojů by obec nebyla schopna takovou zásadní rekonstrukci provést a tak byly podány celkem tři žádosti o dotace z prostředků EU a ČR.
Schválena byla žádost o dotaci z programu SFŽP „Zelená úsporám“ a z programu SZIF „Rozvoje
venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“. Dotace z programu „Zelená úsporám“
řešila finanční prostředky pouze na výměnu oken a dveří a zateplení fasády a stropu. Celkové
předpokládané náklady byly 3.532.000 Kč, z toho dotace 2.286.000 Kč. Obec by z vlastních zdrojů hradila cca 1.246.000 Kč. Dotace z programu SZIF rozvoje venkova byla pro obec finančně
výhodnější, neboť kryla i náklady na rekonstrukci vnitřního uspořádání, nových rozvodů vody,
elektřiny, topení atd. Celkové rozpočtové náklady jsou 5.765.000 Kč z toho dotace 4.110.000 Kč.
Obec z vlastních zdrojů uhradí cca 1.655.000 Kč a vybavení interiéru cca 900.000 Kč. Podmínkou
získání této dotace bylo zachovat původní architekturu budovy a podřídit se direktivně Památkovému úřadu ČR.
Předpokládám, že rekonstrukce budovy včetně vybavení interiérů bude ukončena 30. 11. 2013.
V bývalých prostorách školy a bytu vznikne v I.NP společenský sál využitelný pro sportovní účely,
konání zábav, plesů, výstav, shromáždění občanů atd. V bývalém bytě budou klubovny pro děti,
určené k trávení volného času v kroužcích. Ve II.NP bude knihovna zároveň uspořádaná tak, aby
se v ní mohli scházet občané ke spolkové činnosti, besedám, promítání diapozitivů, atd. Dále tam
bude pro rozvoj sportovních aktivit umístěno fitcentrum a archiv OÚ. Chodby budou využity pro
umístění expozice – památní síně. Tato expozice bude zobrazovat život v Pastvinách před výstavbou přehrady, výstavbu přehrady a tzv. nové Pastviny.
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o pomoc s realizací expozice. Pokud máte fotodokumentaci, zajímavé předměty, školní pomůcky atd., dokumentující život a výuku v ZŠ, zejména za první
republiky, ale i mladší, prosím o jejich nabídku obci. U fotografií a listinných dokumentů budou
z originálů pořízeny fotokopie.
Josef Koubík
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Není to tak dávno…

( 38 )

Dnešní vyprávění není ohraničeno kulatým výročím, přináším hrst drobných příběhů z nichž některé mají ještě pamětníky.
Obec Pastviny měla tak trochu smůlu. Nikdy zde
nebylo společenské centrum - ale to se velmi brzy
změní. Chyběla sokolovna
nebo jiný sál, škola také zanikla. Místní lidé si zvykli na
konání společenských akcí
v pastvinských hospodách. A
tenhle příběh je velice dlouhý…
Nejstarší hospody, Frimlova
hospoda na dolních Pastvinách a U Wagnerů při silnici
k Vitanovu, existovaly velmi
dlouho před zatopením přehradou. V obou se pořádaly
tancovačky, hrála divadla,
konaly schůze spolků. Pastvinský vzdělávací spolek
Havlíček sehrál 2.února 1899
u Frimlů divadelní hru Vřele
milovaná Albína. A ve stejném roce 12.listopadu
divadlo Husy a husičky u Wagnerů. Vstupenky
platily i na tancovačku, která byla hned po divadle.
Dle zachovaných informací byla horní hospoda U
Wagnerů považována za lepší. Přestože hospody
přinášely do vsí kulturu, byly také častou příčinou
úpadku mnohých rodin.
Hospoda Ferdinanda Frimla zanikla výstavbou
přehrady, ale Josef Wagner se nevzdal. Podnikal
na mnoha místech. Už v roce 1915 vyhrál veřejnou soutěž na stavbu silnice z Nekoře do Líšnice. Protože neměl oprávnění ke stavbě, byl kryt
Edvardem Kovaříkem, stavitelem ze Žamberka.
Když začala stavba přehrady, postavil na staveništi hráze velkou kantýnu. Než začala stoupat voda
v nádrži, už se stavěla nová Wagnerova hospoda u
viaduktu. Zároveň malý přístav s půjčovnou lodí.
Okresní úřad v Žamberku vydal 20.června 1939
hostinskému Josefu Wagnerovi plavební řád o
mnoha bodech. Je to docela úsměvné čtení. Bod
2 – Kříží-li se dráhy dvou plavidel tak, že by mohlo
nastati nebezpečí srážky, musí se vyhnouti pla-

vidlo, které má druhé po svém pravém boku a to
tak, aby se minulo s tímto plavidlem. Bod 6 – Za
nebezpečně rozvlněné hladiny, husté mlhy, sněhové vánice, prudkých lijáků, nesmějí plavidla vůbec
ve vodní zdrži jezditi. Plavidla zastižená takovou
náhlou nehodou musí ihned přistáti na nejbližším
místě. Bod 9 – Plavení je vůbec zakázáno osobám,
které nejsou obeznalé v plavání. Zdá se, že plavební řád dal
okresním úřadům dost zabrat!
Poválečný vývoj už nebyl pro
rodinu Wagnerů nijak příznivý. Nová hospoda u viaduktu
v roce 1946 vyhořela a ani další u křižovatky neměla dlouhého trvání. V zasklené verandě
bylo hezké posezení. Naposled jsem tam hrál s klášterskou kapelou Orlík v roce
1963 na hasičském plese.
Tehdy byla veranda už mimo
provoz a otevřena pouze pro
tento ples. V Pastvinách bývalo vždy veselo, hodně veselo!
Když jsme se pozdě k ránu
oblékali do sněhu, jeden z kolegů nenašel v šatně
boty. Všichni jsme hledali, dvě se našly, obě levé.
Dodnes jsem to nepochopil.
Miloš Sibera
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Výlety od Nového klubu
Jedno prázdninové odpoledne jsme vyrazili na
pěší výlet z Petrovic ´Bublačkou´ do Pastvin.Někteří šli touto cestou dokonce poprvé! V letním
období je to velmi příjemná cesta lesem, ve stínu
a celou dobu podél potoka. Některé z dětí dokonce našly i první houby. Po zdolání klikaté cesty
jsme si užili příjemné občerstvení u Bednaříku,
kde nás čekala výborná točená zmrzlina…a pak
už hurá nasednout do vláčku a nechat se kochat
pohledem na přehradu.Viděli jsme místa, kam nás
autobus běžně nezaveze a málokdo druhou polovinu pastvinské přehrady zná.Po celé projíždce
nás ještě čekala šlapadla-pohled na hladinu klidné
přehrady a hlavně zase trochu zapojit vlastní tělo.
Kdo si netroufl, mohl využít občerstvení U mostu.
Tady to točené opravdu chutnalo.
Výletu se zúčastnilo 37 lidí, ať už to byly malé děti
nebo důchodci…všichni trasu zvládli a všem se
snad líbilo…chceme tím říct, že už nemusíme plánovat velké a drahé výlety, stačí jen projít okolí a
vybrat ten správný den. Třeba to bude inspirace i
pro ostatní. Takže díky všem, kdo jste s námi vyrazili a za rok se zase budeme těšit!
Nový klub České Petrovice

Jubilejní Běh údolím Orlice
V neděli 6.10.2013 se konal jubilejní 25. ročník Běhu údolím Orlice. Pořadatelé ze Sokola Klášterec
n. Orlicí k této příležitosti připravili několik novinek pro dospělé závodníky, především novou trať a na
památku jednorázová startovní čísla. Pozadu nezůstali ani závodníci, každý závod byl velmi dobře obsa-
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zen a sportovní výkony měly výbornou úroveň. Ani počasí
nezůstalo pozadu, na rozdíl od předpovědi počasí občas
vykouklo i sluníčko. A co vidělo? Celkem 205 závodníků a
dramatické boje ve většině z 20 kategorií, někde o první,
jinde třeba o 10. místa. Začalo to už u předžákyň, kde se
první tři holky v cíli vešly do 2 vteřin, stejně vyrovnané
byly i nejmladší a mladší žákyně a mladší dorostenky.
Kluci naopak vyhrávali většinou se značným náskokem,
k překvapení přitom došlo u nejmladších žáků, kde klášterecký Zdenda Kalous porazil vedoucí závodníky Iscarex
poháru o 9 vteřin, přestože se nevěnuje tréninku. Že by
vzbudil pozornost oddílů Atletiky Žamberk nebo Biatlonu Letohrad? Tradičně největší diváckou odezvu sklidil
závod „pidilidí“, dětí od 2 do 5 let, s kterými běží na 85
metrové trati nejen tatínkové, ale třeba i babičky. Vítězem této kategorie je každý závodník či závodnice,
který proběhne cílem. Cenou je perníková medaile. V dospěláckých kategoriích s velkým přehledem
vyhráli favorité. Absolutně nejrychlejší čas dosáhla Adéla Stránská z Iscarex Č. Třebová. V mužích podle
očekávání nasadil traťový rekord na nové trati Radek Hübl z Vencl týmu Ústí n. Orlicí, když na 9 km trati
utekl druhému Janu Kopeckému z SKP Hvězda Pardubice o víc jak 1,5 minuty. Podrobné výsledky naleznete na www.sokolklasterec.cz. Pochvala závodníků za novou trať zavazuje pořadatele začít příští
rok další čtvrtstoletí kláštereckého přespoláku.
Jindřich Kalous

Horská časovka
Máme za sebou 7. ročník „Horské časovky“. Sedmička byla tentokrát opravdu šťastnou. Přinesla
totiž krásné počasí, vynikající výkony a rekordní
počet závodníků.
Loni zavedená kategorie Horská kola“ se ukázala
jako solidní nápad, byla totiž nejpočetněji obsazena. Historici tentokrát trochu zklamali, byli na
startu pouze čtyři, ale o to byli zajímavější: Jirka
Matyáš tradičně sundal večer před závodem kolo

staré asi 70 let ve stodole ze hřebíku a letos si vzal
ještě čtyřnohý doprovod jménem Míša. Na startu
byli také dva staré favority, jednomu ovšem fungovala přehazovačka, a tak byl zařazen do kategorie
Muži A. Tady ovšem měl těžkou konkurenci, protože hned 6 závodníků se dostalo pod 20 minut.
Dva závodníci nám dokonce po 4 letech předvedli časy pod 17 minut, přitom vítěz Jan Svoboda mohl překonat svůj osobák na této trati starý
4 roky, kdyby ovšem nepřišel nejméně o 15 vteřin
pozdě na start. Na cenu ale nečekal, hned po dojezdu jel zpět
do Klášterce, pak do Mladkova,
zde přesedl na auto a spěchal na
cyklokrosové závody do Náměšti n. Oslavou.
Obdivuhodný byl výkon dvou
borců, kteří vyšlápli nahoru na
horských kolech s obsazeným
závěsným vozíkem, Zdeněk
Kristejn dokonce ještě se zavěšenou koloběžkou. Jinak řečeno,
kromě sebe vyvezl na Kašparku
ještě 2 děti! Ocenění „Nadšenci
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ročníku“ patří oběma právem.
Pořadatele těší, že na startu se prezentovalo 68
závodníků, a to nejen z blízkého okolí, ale také
z Brna, Hlinska atd. Stejně tak těší účast amatérské mistryně světa Moniky Simonové z České
Třebové. Potěšitelná byla i početná účast členů
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pořádajícího Sokola Klášterec, když 4 fotbalisté
využili volného víkendu a kromě nich to zkusili
další borci poprvé na naší trati.
Letošní časovku máme za sebou a těšíme se na už
na osmou, opět poslední neděli v září.
Jindřich Kalous

Vážení přátelé,
srdečně vás zveme na závěrečné veřejné projednání záměru výstavby větrných elektráren v Mladkově a Lichkově. Ministerstvo životního prostřední stanovilo jako termín a místo konání tohoto
veřejného jednání středu 30. října ve 14:30 hodin v sále Kulturního domu v Mladkově.
Přijďte a využijte příležitost vyjádřit svůj názor na tento záměr. Dokažme svou aktivní účastí, že
nám není lhostejné, v jakém stavu zanecháme naši krásnou přírodu dalším generacím.
Účast není nijak omezená - můžou se zúčastnit všichni občané i přespolní, chataři a chalupáři,
protože podmínkou není ani trvalé bydliště v Mladkově a Lichkově!!
Věříme, že se nás sejde aspoň tolik jako v únoru 2011 na prvním setkání s investorem akce firmou
Synergion.
Přítomní budou pracovníci ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu v Pardubicích, zástupci Polské republiky, představitelé investora, autoři studií a další. - Pozvali jsme i zástupce
tisku. Na setkání s vámi všemi se těší členové Občanského sdružení Za naši přírodu.
Za všechny zdraví Ivana Marečková
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Zápis z jednání zastupitelstva
obce České Petrovice
konaného dne 17.09.2013
Přítomni: viz. Prezenční listina
Omluveni: Hruška, Fliegerová
Zapisovatel: ing. Žďárský
Ověřovatelé: Pácha, Ježek
Klíč k hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
Program:
Návrh programu schválen 7x0x0
1. Kontrola z minula:
Od 2.10 nástup na výměnu oken čp.27
Smlouva na POV- přišla potvrzená smlouva- peníze již jsou na účtu.
S obcí Klášterec smlouva o výpůjčce na 300 tis. Kč
uzavřena.
Dále uzavřena smlouva o krátkodobé finanční výpůjčce mezi hasiči a obcí a také starostou a obcí na
překlenutí doby než příjde dotace od SZIF.
Prodejna- starosta informoval o jednání s Konzumem- bylo by třeba přispívat na provoz. Pan Keprta nemá zájem, pan Janiš zatím zájem má. CBA
má nájemní smlouvu do konce roku.
Rozbory vody v pořádku.
Podklady na proplacení dotace od MAS odevzdány.
Podpora kulturních a sportovních akcí v obci v
roce 2014- bude předjednáno s pořadateli akcí do
konce října předsedou fin. výboru.
2. POV
Je třeba aktualizovat POV na období 2014-2017.
Starosta přednesl seznam návrhů, které obdržel.
Do plánu POV na období 2014- 2018 byly vybrány
tyto akce:
- odpadové hospodářství
- odizolování zdí na čp. 27 + opěrná zeď
- oprava štřechy a komínu na čp. 27
- oprava vnitřní části zdi hřbitova+ zeď u čekárny
- rekonstrukce chaty Babeta
- oprava požární nádrže
- opravy místních komunikací
- zastřešení zázemí pro účastníky kulturních a
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sportovních akcí o pož. nádrže
informační vstupní tabule pro návštěvníky obce
Hlasování o plánu na POV: 7x0x0
Pro rok 2014 vybrána akce střecha + komín na čp.
27
Hlasování: 7x0x0
3. Různé
Žádost orientačních běžců o zapůjčení chaty u
koupaliště pro vytvoření zázemí pro závody, konané 5.10.2013.
Stížnost na štěkot psů u čp. 162- projednáno s majiteli psů.
Žádost od s.r.o. JAVE Consult a Miloše Roušara
o prodej pozemků č.p. 381/1 a 381/5 - vyvěsit záměr.
Vykácení hraničního porostu pod Kašparovou
chatou.
Jak je to s výstavbou VTE Mladkov a Lichkov- zatím není jasno, definitivní rozhodnutí není. Kraj,
okolní obce i Polská strana jsou proti.
Žádost mgr. Baiera o umístění plachty na zadní
stěnu čekárny.
Zastupitelstvo souhlasí 7x0x0 za podmínky že
bude provádět údržbu čekárny.
Usnesení:
01/09/2013 Zastupitelstvo rozhodlo o opravě
střechy a komínu na čp. 27 v rámci POV
02/09/2013 Zastupitelstvo schválilo plán oprav
pro POV v letech 2014-2017
03/09/2013 Zastupitelstvo ukládá vyvěsit záměr
na pronájem prodejny na úřední desce- starosta
04/09/2013 Zastupitelstvo ukládá vyvěsit záměr
na prodej pozemků- starosta
05/09/2013 Zastupitelstvo souhlasí s umístěním
plachty na zadní stěnu čekárny za podmínek viz
výše
06/09/2013 Zastupitelstvo bere na vědomí žádost orientačních běžců
07/09/2013 Zastupitelstvo bera na vědomí informaci o finanční výpůjčce od obce Klášterec nad
Orlicí a starosty obce a místního sboru dobrovolných hasičů
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřil: starosta
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Informační letáky RRA Pardubice
Domácí spalování odpadů významně ohrožuje zdraví

Pardubice, 23. 9. 2013 – S příchodem sychravých podzimních dní se obce často začínají halit do
zvláštně páchnoucí mlhy, která se valí z komínů některých domů. Typické je to zejména pro málo
plynofikované obce, ale v souvislosti se zdražováním plynu a jiných ušlechtilých energií se tento
trend objevuje i v ostatních obcích.
„Domácí spalování odpadů je jedním z nejméně ohleduplných způsobů chování k okolí vůbec. V době, kdy
celá řada lidí brojí a protestuje proti spalovnám komunálního odpadu, správně nazývaným zařízení na
energetické využití odpadů (ZEVO), je spalování odpadů v domácích topeništích často mlčky přehlíženo,“
říká manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, Martin Lochovský. Může za to i nedostatečná legislativa, která není schopná v praxi postihovat takové případy. Přitom při spalování odpadů v
kamnech se uvolňuje několikanásobně vyšší množství škodlivin, než při spalování odpadů v zařízeních
na energetické využívání odpadů, která jsou k tomuto účelu konstruovaná a která pracují s mnohem vyššími teplotami, než jakých je možné dosáhnout v domácích kamnech. Vzniklé spaliny jsou několikanásobně čištěny před tím, než je možné je vypustit z komína, což se samozřejmě v případě lokálních topenišť neděje. V souvislosti se zařízeními na energetické využívání odpadů se často mluví o dioxinech, tedy
vysoce toxických látkách, které jsou schopné dlouho setrvávat
v životním prostředí a mají prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti. Tyto nebezpečné látky vznikají již při nízkých teplotách,
okolo 300°C, tedy zejména při spalování v kamnech. „Bohužel,
myšlenka, že nás před jedovatými zplodinami ochrání zavřená okna, je lichá. To proto, že rozptyl látek ve
vzduchu probíhá velmi rychle a tedy nepoznáte, jestli dýcháte zdravý, nebo jedovatý vzduch. Tyto látky se
navíc do těla mohou dostat z ovoce a zeleniny, které pěstujete na zahradě, nebo z těl zvířat, které chováte,“
upozorňuje na rizika domácího spalování Martin Lochovský. Naproti tomu dioxinové filtry v zařízeních
na energetické využití odpadů zachycené dioxiny rozkládají na neškodné sloučeniny a brání tak tomu,
aby se jakkoliv dostávaly do životního prostředí. Ti, kdo ve svých domovních kotlích pálí odpad, by
měli být sankcionováni. Sankce by se měly v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně poruší zákon
spalováním odpadu, jakým jsou například pneumatiky nebo plasty, a svým konáním tak přímo ohrožují
zdraví a životy svých sousedů včetně dětí. Zdravotní následky domácího spalování jsou nasnadě, i když
může trvat dlouho, než se projeví. A tak se nebojte domáhat se svého práva na čistý vzduch, ať již ve
světě vládne jakákoliv krize. Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
RRA PK, www.rrapk.cz

Jak se ekologicky zbavit nenošeného oblečení?
Pardubice, 3. října 2013 - Obnovenou premiéru v oblasti třídění odpadů zaznamenává textil.
Textilní materiály jsou mimo jiné zdrojem vláken, která měla v minulosti využití i v papírenském průmyslu. V současnosti se můžete setkat
se zvláštními kovovými kontejnery pro sběr textilu, které se začaly objevovat po celé ČR.
Obyvatelé Pardubic mají možnost odkládat dále
použitelný textil a obuv do 35 ks speciálních kontejnerů (bílá barva) firmy REVENGE a.s., rozmístěných ve vybraných lokalitách města. „Cca 50 %

textilu může ještě posloužit svému účelu a putuje
do tzv. second handů, 35 % rozstříháme a nabízíme firmám v automobilovém a strojním průmyslu,
kde hadry využijí například na čištění nebo leštění,“
říká Vlastimil Němec ze společnosti Revenge a.s.,
která kontejnery vlastní. Zbylých zhruba 15 %,
pro které opravdu není další využití, je uloženo na
skládku, nebo může být využito pro výrobu alternativních paliv.
Dále je také možno odevzdávat použité oděvy do
velkoobjemových kontejnerů (žluté barvy), které

Sousedské LISTY

14

pořídila a provozuje firma Služby města Pardubic
a.s. Tyto kontejnery mají v Pardubicích 4 stanoviště. Odevzdaný textil z těchto kontejnerů je využíván charitativní organizací Diakonie Broumov.
Stejně jako všechny komodity lze recyklovat i
textil, který ovšem musí být dobře vytříděný a pokud možno bez nečistot. Proto
je v mnoha případech vyžadováno, aby
se textil do kontejnerů odkládal v zavázaných igelitových pytlích, aby nedošlo
k jeho znehodnocení. Z důvodu zamezení
vybírání kontejnerů je kontejner vybaven
menším vhozem, a tudíž je nevhodné používat velké igelitové pytle.
Takto sebraný textil putuje do třídírny, ve
které je přebírán a podle jeho vlastností se dělí na
2 skupiny. První skupinu tvoří textil, který splňuje potřebné parametry a který se použije pro další
nošení – tzv. princip REUSE (znovupoužití), zejména pro charitativní účely. V tomto případě funguje třídírna jako second hand.
Druhou skupinou je nenositelné oblečení a jiný
odpadní textil, který se mechanicky recykluje
nebo likviduje. Při recyklaci dochází nejprve k odstranění knoflíků, zipů a dalších součástí, které
nesmí být obsaženy v recyklátu. To je prováděno

na třídící lince. Dalším krokem je „rozdrásání textilu“ – tím vznikne různorodá směs látek, která
po dalších úpravách nachází uplatnění při výrobě
izolací (např. vodovodní potrubí). Někdy se používá jako výplň v sedadlech automobilů nebo letadel (v tomto případě musí být recyklát
ze stejného materiálu). Další uplatnění
nalezne jako čistící a leštící hadry, který
vznikají nařezáním zbytkového textilu.
„Třídění textilu má mnohonásobný užitek. Jednak může pomoci potřebným
obyvatelům v hmotné nouzi, jednak může
sloužit jako surovina pro výrobu některých speciálních materiálů, funguje jako
sorbentní materiál v průmyslu a zároveň snižuje množství odpadů, které by skončily na
skládce,“ shrnuje Martin Lochovský, manažer pro
druhotné suroviny společnosti EKO-KOM.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
RRA PK, www.rrapk.cz

PENZION LHOTKA
Ubytování, rod. oslavy, firemní akce, ubytování ve 4,5 a 6 lůžk. pokojích, max. kapacita 30
lůžek, společenská místnost, venkovní posezení. Dále: sportovní využití, kola, lyže, výlety.
Ubytování od Kč 50,-/ os. noc
Klášterec nad Orlicí, Lhotka 36

Tel: 736418821

Email: zdarilova.seznam.cz

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony,
losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92
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Plánované akce v listopadu a prosinci
pro žáky školy a pro veřejnost:
l
l
l
l

6.11. Kurz sebeobrany pro žáky 5. - 9. ročníku,
II.část, v sokolovně
7.11. Hlemýžď pohár, od 12:45 ve škole
15.11. Preventivní program PPP pro žáky 4. 5. ročníku
21.11. „Předškolák“, další schůzka předškoláků a jejich rodičů

l
l
l
l

4.12. Čertovské hry, od 16 hod. ve škole
6.12. Mikulášské házení (soutěž v házení na
basketbalový koš), od 14 hod. v sokolovně
20.12. Zpívání pod vánočním stromečkem,
od 17 hod. před obecním úřadem
20.12. Vánoční besídky (dopoledne), Vánoční
florbalový turnaj, od 12:30 hod. v sokolovně

KURZ SEBEOBRANY
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 jsme se „normálně“ učili
jenom 2 hodiny, protože tento den nás čekal kurz
sebeobrany. Byli jsme rozděleni do skupin na dívky a kluky. My, holky z 5. - 9. třídy, jsme se odebraly do sokolovny hned dopoledne. Cestou jsme si
říkaly, jaké to asi bude, protože nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme.
V sokolovně na nás čekali pán a paní z Jeseníků.
Ze začátku jsme si povídali o tom, co je to vůbec
sebeobrana, jaké jsou rozdíly mezi bojovými sporty, obranou a sebeobranou. Po kratší teoretické
části už následovala část praktická, kdy jsme se
zkoušely různě bránit při útoku. Nejdříve nám
ukázali, jak se to dělá, a pak jsme si to zkoušely
samy. Musely jsme si po celou dobu zachovávat
osobní prostor a před útokem se bránit rukama i

nohama. Ze začátku jsme se spíš hodně smály, ale
postupně jsme se naučily obranné chvaty a bylo
zajímavé vcítit se do situace ohrožení a nutnosti
zachránit svůj život.
Po dvou hodinách jsme se vrátily do školy a na
řadu přišla skupina kluků, kteří se asi učili to
samé, co my. Jsme rády, že jsme se naučily základní obranné reakce a těšíme se na pokračování
kurzu, které prý bude 6. 11. 2013.
Žačky 8. třídy:
Silva Jadrníčková a Nikola Nekorancová

PESTRÁ PALETA EKOVÝCHOVY
NA NAŠÍ ŠKOLE
Poslední zářijovou středu zavítali do naší školy
pracovníci Ekocentra Paleta z Pardubic. Pro žáky
1. stupně měli připraven program „Bylinky“, druhý stupeň se zamýšlel nad „Nákupy s rozumem“.
Mladší děti, rozdělené do několika skupin, si
zkusily pomocí zraku, čichu a chuťových buněk
poznat nejběžnější léčivé byliny. Také se dozvěděly, k čemu se používají (alternativa k průmyslově
vyráběným lékům). Měly možnost si uvařit bylinkový čaj a z vyluhovaných bylinek si každý žák
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vyrobil mýdlo.
Reakce dětí na výchovný program byly velmi příznivé a snad někdy využijí získané znalosti pro své
zdraví.
Starší žáci se formou ankety, diskuse a skupinové
hry zamysleli nad ekonomickými a ekologickými
dopady prodeje a nákupů na naše peněženky, ale
také na životní prostředí. Hovořili nejen o nezbytnostech a zbytečnostech v našich nákupních košících, ale také o množství a druzích obalů zboží
a jejich správném třídění. Soutěžní formou si pak
dokázali sílu reklamy a zjistili, jak moc jí jsou sami
ovlivňováni.
Snad tyto dvě hodiny nastartovaly příslušné zákoutí v mozku, z něhož bude příště při průchodu
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obchodním domem vyslán rukám včasný pokyn,
který výrobek koupit a který nechat ležet…
Václava Sklenářová a Pavla Brůnová

Zážitková pedagogika:
Dobré jako od maminky
Jak jsme pekli koláč: Nejdříve jsme si oblékli zástěrky jako správné hospodyňky. Připravili jsme si
vše potřebné a dali se do společné práce. Pomáhali i chlapci. Někdo míchal, někdo krájel švestky…
Pomáhal každý. Společné dílo se nám povedlo a
moc nám chutnalo. Mami, doma to spolu zkusíme
také.
Soňa Řeháková
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