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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

NÁVŠTĚVA SENÁTORA

Senátor Mgr. Radko Martínek navštívil obec Klášterec nad Orlicí dne 13. 2. 2015. Důvodem jeho
návštěvy byla žádost farnosti o dotaci na opravu střechy kostela. Pan senátor je členem komise pro
záchranu architektonického dědictví a chtěl se na místě seznámit s důvody žádosti o dotaci. Nejdříve
byl p. senátor přijat na obecním úřadě, kde ho technik vikariátu p. Šejnoha seznámil s důvody žádosti,
stavem kostela a hlavně s technickým stavem krovu a střechy. Poté byla provedena prohlídka půdy kostela. Dle neoficiálního sdělení z kanceláře senátora byla farnosti přiznána pro rok 2015 dotace ve výši
500 tis. Kč na opravu střechy a krovu kostela.
L. Ševčíková
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Mistrovství České republiky v motoskijöringu
Tradiční trať v Klášterci nad Orlicí uvítala v neděli 8.2. druhý podnik mistrovství ČR “ORION - SHIVA KTM CUP 2015“ a vložený závod amatérských jezdců bez licencí “Orlický pohár”. Odjel se zde již
16. závod mistrovství za 18 let pořádání MČR motoskijöringu, kdy se nejelo pouze v roce 2008 a 2014 - a
to kvůli nedostatečným sněhovým podmínkám. Závodiště také navštívila Česká televize s Karlem Březinou, který k motoskijöringu patří téměř jako sníh. V kláštereckých dresech se představila i ryze dámská
posádka Barbora Jurčanová a Petra Luxová. Husté sněžení i silný vítr ztěžovalo účastníkům i pořadatelům
nejen jejich činnost, ale i dopravu na závody. Chvílemi byla doslova „bílá tma“. Ale závody měly vysokou
sportovní úroveň. I přes nepříznivé počasí si do Klášterce našlo cestu kolem 500 diváků. A s výkony jezdců i lyžařů museli být spokojeni. Organizátoři seriálu připravili divákům i jedno milé překvapení. V jezdeckém poli se představil jezdec Orionu i úspěšný český reprezentant v motokrosu Petr Bartoš. Petr jel
den předem na Slovensku v Košicích superkros a po celonočním přesunu se objevil v Klášterci. A při své
premiéře si nevedl vůbec špatně. O jeden jediný bod Bartošovi se Špačkem unikl postup do finálové jízdy.
Ve finálové jízdě podobně jako v Horním Městě potvrdili své mistrovství Mohaupt s Hotovým. I když
dlouho bojovali na čele o vedení s mistry z roku 2013 Mňukem s Langerem, dokázali nakonec opět
zvítězit.
POŘADÍ ZÁVODU:
1. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový,
Orion-RS Petrol Team, Honda 450 4T,
6:55,24
2. Josef Mňuk – Filip Langer,
Mňuk Racing Team, Yamaha 450 4T,
6:58,12
3. Josef Sládek – Petr Čížek,
Orion-RS Petrol Team, Honda 450 4T,
7:03,11
4. Patrik Šroler – Miroslav Šroler,
SMK Klášterec nad Orlicí, Honda 500 2T,
7:08,06
5. Tomáš Fogl – Martin Sabota,
SMK Klášterec nad Orlicí, Yamaha 450 4T,
7:13,24
6. Václav Malkus – Ondřej Fanta,
Yamaha 450 4T,
7:16,18
V „Orlického poháru” se tentokrát nevedlo loňským vítězům i vítězům z Horního Města
Krejsovi s Brůnou. Po kvalifikaci museli do finále
B, kde ale skončili na 3. místě a jako první nepostoupili. V jezdeckém poli jela i ryze dámská
posádka - Barbora Jurčanová s Petrou Luxovou
(19. místo z 23 posádek).
POŘADÍ ZÁVODU:
1. Zdeněk Vetešník – Jaroslav Procházka,
Dalečín, Honda 250 2T, 5:29,34
2. Martin Jerie – Roman Ruml,
Jilemnice, Kawasaki 250 2T
3. František Kylar – Tadeáš Majvald,
Kunčice, Husqvarna 510 4T
Další výsledky Kláštereckých jezdců:
5. Kavka Jiří - Sabota Pavel,
SMK Klášterec nad Orlicí, Honda 500 2T

7. Rous Oldřich - Regnard Petr,
SMK Klášterec nad Orlicí, Suzuki 450 4T
9. Lux Martin - Lux Tomáš,
SMK Klášterec nad Orlicí, Husqvarna 450 4T
11. Krejsa Tomáš - Brůna Jaroslav,
SMK Klášterec nad Orlicí, KTM 450 4T
19. Jurčanová Barbora - Luxová Petra,
SMK Klášterec nad Orlicí, KTM 450 4T
Motoskijöringové závody už po dvou víkendech skončili a Klášterečtí si nevedli vůbec špatně
v celkovém pořadí jak mistrovských závodů tak
i Orlickém poháru. V mistrovství ČR se celkově
na 4. místě umístili bratři Šrolerové a na 7. místě
Fogl Tomáš a Sabota Martin. V Orlickém poháru
se stali přeborníky naši jezdci Kavka Jiří a Sabota
Pavel a při vyhlášení vítězů je na 3. místě doprovodili Krejsa Tomáš s lyžařem Brůnou Jaroslavem.
Za SMK Klášterec n.O. Fogl Tomáš
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Informace z jednání
zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 7. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
l se seznámilo s přípravou rozpočtu, vyjádřilo se
k jednotlivým položkám příjmů a výdajů.
l schválilo smlouvu o bezúplatném převodu
majetku pozemku p. č. 2078/2, druh pozemku
ostatní plocha v k.ú. Klášterec nad Orlicí
l nemá zájem o nákup části chat ev. č. 62 a e. č. 66
v rekreačním středisko Orlice
l navrhuje ZO Odborového sdružení železničářů
ČD SDC Pardubice odprodej stavebních parcel č.
507/2 o výměře 20 m˛ a st. parc. č. 500/2 o výměře
18 m2
l souhlasí s pronájmem nebytových prostor v čp.
119, dvou místností o celkové výměře 30 m2 pí
Janě Štefkové, trvale bytem Klášterec nad Orlicí
79 na dobu neurčitou
l souhlasí s prodejem 18 ks kmenových akcií
ČSAD Ústí nad Orlicí, pí Kateřině Kratochvílové
s tím, že zajistí sepsání Kupní smlouvy a uhradí
případné náklady spojené s prodejem akcií
l schvaluje nařízení zastupitelstva obce č. 1/2015
– Sazby stravného pro rok 2015 při pracovních
cestách
l schvaluje rozpočtovou změnu č. 9, č. 10 a č. 11
l vzalo na vědomí žádosti Farnosti Klášterec nad
Orlicí o finanční příspěvky na grant pro rok 2015
a to na restaurování bočního oltáře sv. Anny a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v místním kostele Nejsvětější Trojice ve výši 10%, dále na opravu
střechy kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad
Orlicí, pro rok 2015 bude do návrhu rozpočtu
obce zapracována částka ve výši 100.000 Kč na
krytí podílu obce na úspěšné granty farnosti
l schvaluje poskytnutí příspěvku MAS ORLICKO, z. s. v roce 2015 ve výši 10 Kč/občan
l ukládá výboru pro životní prostředí připravit
návrh zapracování nových požadavků odpadového hospodářství do odpadového hospodářství
naší obce, případně připravit změnu OZV obce
l bere na vědomí informace o základní strategii k
udržení jakosti vody pro rekreační účely na vodní
nádrži Pastviny.
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l ukládá úkol vytvořit plán činnosti všech výborů
zastupitelstva
l domapování intravilánu obce – Klášterec nad
Orlicí se svojí žádostí pro rok 2015 neuspěl, bude
požádáno znovu na rok 2016
l rekonstrukce silnice č. III/31218 – pí starostka
kontaktovala firmu, která zpracovává PD i pracovníka odboru investic z PaKÚ s požadavkem
vyřešit bezpečnost chodců v úseku silnice od čp.
122 po křižovatku pod ČOV
l změna ÚP č. 2 – probíhá, k písemnému zpracování změny nebyly ze strany obce připomínky,
nyní řeší REÚP na MÚ v Žamberku
l inspekční zpráva MŠ, obec obdržela inspekční
zprávu MŠ, zpráva je bez závad

Jednání dne 28. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
l po projednání schvaluje plnění rozpočtu obce
za 4. čtvrtletí roku 2014 a plnění rozpočtu obce za
rok 2014
l schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2015 a
ukládá starostce jeho zveřejnění na úřední desce.
l schvaluje členy povodňové komise obce
l řešení dluhů – byla sjednána schůzka s právníkem, na schůzce budou řešeny jednotlivé případy
dlužníků, na příštím jednání OZ 25. 2. 2015 budou
zastupitelé seznámeni s jednotlivými případy
l podporuje žádost Římskokatolické farnosti
Klášterec nad Orlicí o zařazení do Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a drobných objektů památkového charakteru v
Pardubickém kraji s projektem Kostel Nejsvětější
Trojice v Klášterci nad Orlicí – projektová dokumentace II. etapa
l souhlasí s testovacími jízdami soutěžního vozu
Josefa Kopeckého -MOTORSPORT, Kostelec nad
Orlicí v k.ú. Klášterec nad Orlicí na dohodnuté
trase v roce 2015. Souhlasí s využitím místních
komunikací p.p.č. 4984, 5092, 5035
l bere na vědomí informace o změnách ve vedení
DSO Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, dále
informace o probíhajících i plánovaných projektech
l schvaluje zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti za rok 2014
l schvaluje plány činností kontrolního a finančního výboru na rok 2015 a bere na vědomí

SOUSEDSKÉ LISTY

4

usnesení ze zasedání Finančního výboru dne
28. 1. 2015
l bere na vědomí předložené plány činností svých
výboru na rok 2015
l schvaluje provedení rekonstrukce pískoviště
na zahradě MŠ za cenu cca 24 tis. Kč a souhlasí s
provedením úhrady z rezervního fondu MŠ nebo z
jejích provozních nákladů
l schvaluje vyřazení majetku příspěvkových
organizací ZŠ a MŠ dle seznamu přiloženého k
inventarizaci
l bere na vědomí žádost projekční kanceláře, na
jednání s PaKrajem budou vzneseny požadavky
obce na zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce,
dále bude sdělen záměr vybudování kanalizace ze
sídliště Čertovka a Hádka
l bere na vědomí informaci o zveřejnění návrhu
rozpočtu Sdružení obcí ORLICKO
l rekonstrukce čp. 167 – na začátku jednání byla
provedena prohlídka všech obecních prostor v
domě čp. 167, zastupitelé se seznámili se stavem
domu čp. 167 a souhlasí s přípravou žádosti o
dotaci na zateplení a výměnu zdroje vytápění
l řešení poškozené cesty v Potocích – byla vyjednána finanční náhrada za zničení cesty, cesta bude
opravena
celé znění zápisu včetně usnesení najdete na
www:klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková

Požáry kontejnerů

- pátek 6. 2. 2015, sobota 14. 2. 2015
V pátek ráno 6. 2. 2015 byl ohlášen požár
kontejneru za školou. V sobotu odpoledne 14. 2.
2015 byl ohlášen požár kontejneru u sokolovny.
V obou případech byl příčinou požáru teplý nebo
horký popel. K oběma požárům dorazila jak naše
klášterecká jednotka hasičů, tak hasiči ze Žamberka. Oba případy přijela vyšetřovat i Policie ČR.
Jednalo se o nové kontejnery, které má obec v
pronájmu od společnosti Ekola a.s., požár zničil
povrchovou úpravu kontejneru a zničil jeho plastová víka.
Není co dodat, můžeme jen doufat, že občané
pochopí, že teplý popel do kontejneru NEPATŘÍ.
Lenka Ševčíková, starostka obce
PS: Děkuji hasičům za jejich rychlý zásah, kdy se
snaží zachránit hodnoty, které někdo jiný ničí.

Termíny svozu odpadů 2015
Klášterec nad Orlicí

Plasty:
1. pololetí 2015: 21.1. 18.2. 18.3. 15.4. 13.5. 10.6.
2. pololetí 2015: 8.7. 5.8. 2.9. 30.9. 28.10. 25.11.
23.12.
Svozový den je středa, provádí se časově nepravidelně, zpravidla v ranních hodinách. Pytle s plasty na určená stanoviště je třeba odkládat v úterý
před svozem.
Nebezpečný odpad
2015: 29.4., 10.9. Vlastní svoz bude včas oznámen
letáky do domácností.
Papír
je svážen 1x měsíčně (pondělí). Kontejnery na
papír jsou umístěny na stanovištích u bytovek
192-197, 200-202 a u Konzumu v centru obce.
1. pololetí 2015: 26.1. 23.2. 23.3. 20.4. 18.5. 15.6.
2. pololetí 2015: 13.7. 10.8. 7.9. 5.10. 2.11.
30.11. 28.12.

Poděkování občanům

V měsíci dubnu 2014 vyhlásila obec Klášterec nad Orlicí sbírku pro Lukáše Kalouse. Sbírka
slouží k placené léčbě jeho těžkého zdravotního
postižení. K 31. 12. 2014 bylo složeno na účet
celkem 50.922,55 Kč.
Další příspěvky pro Lukáše Kalouse můžete
zasílat na účet 214454171/0600 zřízený u GE
Money Bank, pobočka Žamberk.
Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný
osud Lukáše, že pomohli svými příspěvky uskutečnit
jeho nákladnou léčbu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Klášterec nad Orlicí
Tříkrálová sbírka proběhla v Klášterci nad
Orlicí v neděli 4. 1. 2015. Chci poděkovat všem
dárcům, kteří přispěli do pokladniček koledníků,
v Klášterci nad Orlicí se letos vybralo 10 557 Kč.
Velké poděkování si určitě zaslouží i dvě skupiny
koledníků jmenovitě: Václav Toman, Jaroslav
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Janeček, Zdenda Kalous, David Lux, Michal Rous
a David Lux, které doprovázeli Kristýna Brůnová
a Petra Luxová. O uspořádání sbírky v Klášterci se
i letos zasloužil p. Josef Brejtr, i jemu díky.
Připojujeme i poděkování za tříkrálovou sbírku
od Oblastní charity Ústí nad Orlicí.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2015
Tříkrálová sbírka je sečtená a tak bych chtěla
poděkovat všem dárcům, kteří přispěli. Povedlo
se nám vybrat krásných 15.155,- Kč. Opět více
než v loňském roce. Rekord ovšem padl nejen v
Pastvinách, ale i v celé České republice.
Proto chci také poděkovat všem koledníkům
a vedoucím skupinek, bez kterých by tato sbírka
nemohla fungovat. Jmenovitě to jsou Hana, Pavel, Katka, Petra a David Brůnovi, Karinka Kulhánková, Honza, Maruška, Klára a Eliška Tomanovi a výpomoc od sousedů – Petr a Maruška Pomikálkovi, Andulka Tomanová a Lucka Králová.
Všem ještě jednou děkuji a těším se, že i příští
rok budou lidé znovu s radostí očekávat příchod
Třech králů, kteří jim popřejí „zdraví, štěstí,
dlouhá léta“.
Marie Tomanová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015

Rok utekl jako voda a Tři králové, i s “tím
černým vzadu”, jsou tu opět se svojí koledou, aby
nám vinšovali štěstí a zdraví do dalších dvanácti
měsíců. V Klášterci nad Orlicí, stejně jako v jiných
obcích a městech, pomáhají tak získat i nějaké finanční prostředky pro ty nejpotřebnější. Krásná
a záslužná tradice, díky za ni. A tak i pro vás, ke
kterým se vzácné poselstvo nedostalo, ať je nový
rok šťastný, a ať problémy, kterým se nevyhneme,
dokážeme vždycky překonat.
Foto a text : Josef Kvičera

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje
všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce.
Děkujeme našim asistentům v obcích, zástupcům
obecních úřadů a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože
díky ní se nám daří podporovat některé služby, a
pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co
se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou
koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně,
už dopředu koledníky očekává a těší se na ně.
Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence
stala nedílnou součástí společenského života a
smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou
použity na zajištění služeb a projektů Oblastní
charity, např. na činnost domácí hospicové péče
nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková
Na Kopečku 356, Letohrad
tel. 734 769 713
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Finanční úřad pro Pardubický kraj,
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, tel: 465678111,
e-mail:podatelna2811@fs.mfcr.cz
ÚŘEDNÍ DNY, PODATELNA
A POKLADNA V BŘEZNU 2015
Od 9.3.2015 do 20.3.2015 bude úředním dnem
každý pracovní den v následujícím rozsahu:
Den
Po
Út
St
Čt
Pá

Úřed. den a podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 15:30
8:00 - 17:00
8:00 - 15:30
8:00 - 14:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Od 23.3.2015 do 1.4.2015 bude úředním dnem
každý pracovní den v následujícím rozsahu:
Den Úřed. den a podatelna
Pokladna
Po
8:00 - 18:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Út
8:00 - 18:00
St
8:00 - 18:00
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čt
8:00 - 18:00
Pá
8:00 - 18:00
Pracovníci finančního úřadu budou přebírat
přiznání k dani z příjmů v zasedacích místnostech těchto měst v termínech:
Den
23. 3. 2015
24. 3. 2015
25. 3. – 27. 3. 2015
30. 3. – 31. 3. 2015

Město
Úřední hodiny
Letohrad
13:00 – 16:00
Jablonné nad Orlicí
12:30 – 17:00
Králíky
8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Králíky
8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit daň v hotovosti.
V Žamberku dne 17.2.2015
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště

RODINA KOUPÍ CHALUPU
NA SAMOTĚ/POLOSAMOTĚ
do 1.2 milionu. Větší pozemek výhodou.
jpirkl@centrum.cz, tel. 604 293 317

Výjezd na Adam
Na pravidelné schůzce v Klubu důchodců jsme
se domluvili, že zajedeme na „Kašparku“ na
Adamu. Dne 5. 2. jsme vyrazili linkovým autobusem do Českých Petrovic a někteří dorazili
svými auty. Na Adamu jsme se nejprve rozhlédli
po krajině, neboť bylo krásně slunečno. V chatě
jsme si dali oběd a další občerstvení dle chuti. Pro
radost nám zahrál Láďa Tobeš na harmoniku a Jiří
Malý ho vydatně podpořil svým zpěvem. To vše
přispělo k dobré náladě nejen nás, ale i přítomných hostů, kteří si s námi zanotovali. Na přání
malého chlapce byli zahráni „ Pětatřicátníci“,
které si s chutí zazpíval. Společnost se rozcházela
spokojena. Sešlo se nás 25, a ti co jeli dolů autobusem měli ještě pěknou procházku. Ráda bych
připomenula, že se v Klubu důchodců scházíme
mimo prázdniny pravidelně každé druhé úterý v
měsíci ve 13,30 hodin. Přijďte posedět a třeba se
i domluvit na pěší výšlap pro zdatnější důchodce,
nebo další výjezd s harmonikou, případně přispějte dalšími návrhy co podniknout.
Za Klub důchodů Zdena Kalousová

Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 22.12. 2014 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2014.8.1. Zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 proti – 0
2014.8.2. Schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 11.12. 2014
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.3. Schválilo Program rozvoje obce (PRO)
Pastviny na roky 2015 až 2022
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.4. Schválilo jako vítěze zadavacího řízení
na zpracování Územního plánu
obce Pastviny společnost SURPMO a.s.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.5. Schválilo rozpočtovou změnu č. 3
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.6. Schválilo pravidla rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu
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Pro rok 2015, která jsou přílohou tohoto usnesení
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.7.1. Zastupitelstvo k protokolu o řídící
kontrole ze dne 8.10.2014, po řádném projednání věci na pracovním zasedání dne 8.12.2014 a
důkladném zvážení, zaujalo toto stanovisko: s p.
E.D. bude na období od 1.1.2015 do 31.3.2015
sepsána smlouva o pracovní činnosti na zabezpečení údržby a temperování Lesanky, příjem
a evidenci objednávek na pobyt v ATC Šlechtův
palouk na sezonu 2015. Do 31.1.2015 bude
vypsán konkurz na vedoucí rekr. zařízení a TIC,
která jsou provozována obcí Pastviny
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.7.2. Schválilo podání žádostí o granty
poskytované Pardubickým krajem na zpracování
Územního plánu, oprava kříže (Kalvárie) na hřbitově
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 proti – 0
2014.8.7.3. Schválilo mimořádný příspěvek MAS
ORLICKO, z.s. na zajištění činnosti ve Výši 10
Kč/občan (dle počtu obyvatel obce k 1.1.2014)
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4,5,6,7, proti – 0
2014.8.7.4. Schválilo uzavření darovací smlouvy
s Ing. J.P. na pozemek p.č. 910/4 – Ostatní plocha
o výměře 206 m2 zapsaný na LV č. 445 pro k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí, obec Pastviny tak
získá pozemek bezúplatně do svého vlastnictví
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4,5,6,7, proti – 0
2014.8.7.5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s iniciativou Armády ČR ve smyslu seznámit veřejnost
(obce sousedící s lokalitou, kde je umístěn muniční sklad) o způsobu skladování, manipulace a
evidence munice, která je zde uložena.
2014.8.7.6. Zastupitelstvo bylo seznámeno se
Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Pastviny, ze dne 27.11.2014.
Přezkoumané období od 1.1.2014 do 27.11.2014
2014.8.7.7. Zastupitelstvo bylo seznámeno se
studií cykloturistického propojení Žamberk –
Líšnice - Pastviny
2014.8.7.8. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
písemnost od paní L.B. doručenou 22.12.2014 v
16,50 hod. Uplatnění práva na náhradu škody za
5 ks znehodnocených smrků pichlavých (stříbrných) ve výši 20 000,- Kč.
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Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 26. 01. 2015 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2015.1.1. Zvolilo ověřovateli zápisu Miroslava
Luxe a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5 , 6, proti – 0, omluven - 7
2015.1.2. Schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 19. 1. 2015
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven - 7
2015.1.3. Schválilo Rozpočet obce na rok 2015 se
schodkem – viz příloha zápisu
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven - 7
2015.1.4. Schválilo v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do
výše 200 000,- Kč jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se
celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v
částkách vyšších může starosta obce samostatně
provádět jen v případech:
a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na
zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady,
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat
ústně)
hlasování: pro - 1, 2, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se - 3,
omluven - 7
2015.1.5.1 Schválilo delegaci místostarosty obce
Pastviny do funkce jednatele svazku –
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Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
hlasování: pro - 1, 3, 4, 5, 6, proti – 0, zdržel se – 2,
omluven - 7
2015.1.5.2 Schválilo záměr dlouhodobého pronájmu části parcely 1795/1 v k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí na základě žádosti pana M.P.
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven - 7
2015.1.5.3 Schválilo ustanovení požární hlídky
hlasování: pro - 1, 2, 3, 4, 5, 6, proti – 0, omluven - 7
2015.1.5.4 Zastupitelstvo bylo seznámeno s
výsledky opětovného projednání studie cykloturistického propojení Žamberk – Líšnice – Pastviny, je zvažována změna varianty na Žamberk –
Líšnice - Nekoř – Pastviny.
2015.1.5.5 Zastupitelstvo bylo informováno o
plánované modernizaci silnice III/31218 Pastviny – Klášterec n. Orlicí – Žamberk. Tato modernizace bude probíhat v rámci akce „Zlepšení dostupnosti turistických aktivit jižní části Bystřických
a Orlických hor“ pro objednatele Pardubický kraj.
2015.1.5.6 Zastupitelstvo bylo informováno o

záměru modernizace webových stránek obce.
2015.1.5.7 Zastupitelstvo bylo informováno o
záměru obce pořízení právního informačního
systému ASPI.
2015.1.5.8 Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktivitou Ministerstva životního prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán
povodí Labe“
2015.1.5.9 Zastupitelstvo projednalo žádost pana
J.H. ze dne 21.1.2015 o odkup pozemku, parcela
č. 1188/62 v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
(v chatové oblasti Vlčkovice). Záměr prodat tento pozemek byl již schválen zastupitelstvem obce
na zasedání dne 6.9.2011 usnesením č. 2011.5.9.
Zastupitelstvo uložilo starostovi oslovit původní
žadatele L.K. bytem Luková, B.CH. a J.CH. bytem
Rychnov nad Kněžnou, J.J. bytem Hradec Králové
o odkup tohoto pozemku, zda jejich zájem trvá.
Žádost pana J.H. bude opětovně projednána na
následujícím zasedání OZ.
Starosta: Ladislav Škůrek

Zápis zastupitelstva obce České Petrovice dne 15.12. 2014
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J. Zapisovatel: Lux L.¨
Ověřovatelé: Buryška J. Vybíralová P.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se
Úvodem starosta přivítal pozvané hosty z řad pracovníků pro obec, zájmových organizací, bývalých
a současných zastupitelů na vánočním slavnostním zastupitelstvu.
Program: Hlasování o programu schůze 8x0x0 –
program schválen
1. Kontrola z minula
Návrh rozpočtu na rok 2015 vyvěšen
Starosta informoval o schůzce v muničním skladu
na Adamu
Prověření podmínek instalace kamer na veřejném
prostranství- úkol trvá, zajistí starosta
2. Doplnění kontrolního výboru
Návrh člena kontrolního výboru David Roušar
Hlasování 8x0x0 – návrh schválen
3. Doplnění kulturního výboru
Předsedkyně Vybíralová P. navrhla R. Buryškovou
a M. Hruškovou
Hlasování: 8x0x0 - návrh schválen

4. K. Pácha předložil návrh rozpočtu na rok 2015
ke schválení zastupitelstvu. Rozpočet byl vyvěšen
na úřední desce i na webových stránkách obce.
Rozpočet je koncipován jako přebytkový.
Příjmy: 2 146 tis. Výdaje: 2 067 tis.
Připomínka k rozpočtu: Změna výdajů na výměnu
kotle na čp. 162, který byl pořízen na konci tohoto roku 2014. Výdaje budou vyčleněny na kamerový systém, který je v jednání, z důvodů zvýšení
krádeží v naší obci za poslední rok.
Hlasování 8x0x0 – rozpočet schválen
5. Rozpočtová změna č.3 dotace od PaK na komunální volby v částce 20 000 Kč.
Rozpočtová změna č.4 úprava rozpočtu dle přílohy k zápisu č.3
Hlasování: 8x0x0 – rozpočtové změny schváleny
6. Návrh na navýšení poplatků platné od 1.1.
2015 ze psů, dle metodiky MF a to z původních
40 Kč za jednoho psa, na 200 Kč za prvního přihlášeného a za každého dalšího 300 Kč.
Hlasování: 8x0x0 – návrh schválen
7. Návrh na zvýšení nájemného od 1.1. 2015 na
bytové i nebytové prostory z původních 22 Kč/m2
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na 27 Kč/m2. Odůvodněno velkými investicemi do
ubytovacích kapacit a zkvalitnění bydlení.
Hlasování: 8x0x0 – návrh schválen
8. Návrh na zvýšení částky za komunální odpad
a to u trvale přihlášených obyvatel z 250 Kč na
400 Kč na osobu a u rekreačních chalup z 500
Kč na 650 Kč, s platností od 1.1. 2015. Částka na
výpočet poplatku za komunální odpad se skládá:
a)z paušální částky 250kč
b)z částky vypočítané dle skutečných nákladů z
minulého roku za netříděný odpad přepočítané na
poplatníka částkou 400 Kč
Občané trvale přihlášeni k pobytu jsou osvobozeni od paušální částky uvedené v bodě a). Děti do
6 let a důchodci nad 80 let jsou od poplatku za
odpady osvobozeni.
Hlasování: 7x0x1 – návrh schválen
9. Smlouva na poskytnutí investičního příspěvku
Sdružení obcí Orlicko na projekt rozhledny na
Adamu. Rozhledna na Adamu by měla být s
převážné části financována s dotačního projektu
Hřebenovka s financí EU. Předpokládaná částka
na výstavbu dle projektu by měla být 4,5 milionů
korun. Projekt ve výši 276 870 Kč bude podle
počtu obyvatel rozpočítán na obce zapojené to tohoto projektu: České Petrovice, Klášterec nad Orlicí, Mladkov, Pastviny, Lichkov a Těchonín. Náš
podíl činí 13 404 kč.
Hlasování: 8x0x0 – smlouva na projekt schválena
ve výši 13 404 kč
10. Inventarizace obecního majetku
- měla by být zhotovena do konce roku
- návrh inventarizační komise: M. Roušar (předseda), L. Lux, K. Pácha, M. Mlynářová
Hlasování: 8x0x0 – návrh schválen
11.Návrch rozpočtu DOS Rozvoje regionu obcí
pod Zemskou branou na rok 2015.
Příjmy: 2 591 tis Výdaje: 2 462 tis
Hlasování: 8x0x0 – návrh schválen
12. Starosta seznámil zastupitele o jednání s firmou CBA, která provozuje místní prodejnu. CBA
by chtěla působení v naší prodejně ukončit do
konce června dle platné smlouvy. Pokud se objeví
zájemce na provozování dříve, CBA ráda ukončí
působení dříve. Starosta a ing. Žďárským vyvolali jednání s Konzumem o možném provozování
prodejny. Zástupci Konzumu vznesly požadavky
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na finanční roční podporu od obce na chod prodejny částkou 200 tis. Kč s tím, že bude zaručen
sortiment jako v Klášterci nad Orlicí. Obě strany
se dohodly na dalším jednání v lednu. Starosta
vyzývá zastupitele i občany, kdyby někdo věděl o
někom, kdo by chtěl provozovat naší prodejnu,
aby podal informace na obecní úřad
Zastupitelstvo bere na vědomí
13. Různé
- starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky
vzorků vody, které dopadly dobře.
- starosta pověřil L. Luxe, aby zastupoval obec na
schůzi Sdružení obcí Orlicko 16.12. 2014 v Klášterci nad Orlicí
Závěrem starosta M. Roušar seznámil zde přítomné, co se v uplynulý rok povedlo realizovat v naší
obci: oprava střechy na čp. 27, rekonstrukce
koupelny u Krajčovičů, oprava hráze požární
nádrže u starého kravína, pořízení kotle s automatickým dávkováním uhlí na čp.162 a nákup
počítačů na obec. Starosta informoval o plánech
na příští rok na opravu hřbitovní zdi a opěrné zdi
za čekárnou u kostela (podána žádost na Pak s
POV ), čekají nás revize hromosvodů, kamerový
systém a v neposlední řadě boj o zachování činnosti prodejny v naší obci.
Starosta dále poděkoval hasičům za pěkné oslavy
a za činnost v obci, dále Novému klubu, klubu
důchodců, všem pracovníkům, kteří pracují pro
obec: p. knihovníkovy, pí. účetní, pí. kronikářce,
úklid budov, sekání trávy, třídění a úklid odpadů,
dále starosta poděkoval odcházejícím zastupitelům, za činnost v minulém zastupitelstvu. Na
závěr popřál všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do Nového roku.
Ing. O. Žďárský poděkoval starostovi za jeho
výbornou dosavadní práci.
P. Hruška za důchodce poděkoval, za finanční
podporu od obce, poděkoval bývalému zastupitelstvu a popřál současnému k dalšímu pokračování.
Usnesení:
01/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje program
dnešního jednání
02/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje doplnění
členů kontrolního výboru
03/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje doplnění
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členů kulturního výboru
04/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet
obce na rok 2015 jako přebytkový
05/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4
06/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje navýšení
poplatků ze psů
07/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje navýšení
nájemného z bytových a nebytových prostor
08/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje navýšení
poplatků za komunální odpad
09/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na

Není to tak dávno …

poskytnutí investičního příspěvku Sdružení Orlicko na projekt rozhledny na Adamu
10/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje složení
hlavní inventarizační komise
11/12/2014 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet
DOS Rozvoje obcí pod Zemskou branou na rok
2015
12/12/2014 Zastupitelstvo bere na vědomí
ukončení provozování prodejny potravin firmou
CBA do konce června 2015

(47)

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Nechce se tomu ani věřit, že autobusy v našich obcích přepravují lidi už skoro devadesát let. První krok v tomto směru učinil Antonín Šlechta, když v roce 1927 zahájil se svým „autobusem“ první
pravidelnou linku na trase Žamberk – Pastviny. Tehdy ještě neexistovala silnice z Líšnice do Pastvin, ta byla postavena až s výstavbou viaduktu přes vznikající přehradu. Proto se z Pastvin do Žamberka jezdilo přes Klášterec. V březnu 1928 obdržel pastvinský
starosta depeši od úřadu v Kyšperku, podepsanou starostou Zippem, obsahující sdělení o zahájení pravidelné autobusové linky
z Kyšperka do Bartošovic. Na této trase od prvních dnů kraloval
řidič František Bárnet z Bartošovic. Stejnou linku projížděl denně
ještě několik desítek let.
První autobusy vycházely z konstrukce kočáru,
celá kostra byla dřevěná. Zachoval se dokument o
výrobě karoserie pro první autobus pana Bárneta
v bartošovickém kolářství Klementa Neumana.
Vnitřní uspořádání bylo po mnoho let neměnné
– dvě mírně očalouněné lavice podél, pérovaní
pouze náznakové a také na silnicích bylo pouze
kamení a díry. Cestující byli řádně vyhrkaní, ale v
té době všichni znali jízdu na žebřiňáku a nic pohodlnějšího k dispozici nebylo.
Sám pamatuji autobusy padesátých let. To
ještě jezdily malé autobusy s podélnými lavicemi
a „čumákem“ vpředu. V roce 1957 jsem začal
jezdit do Králík do hudební školy. Pro nás děti bylo
zábavné, že nás vozí Vlk, Beran a Rys – tedy Miloš
Vlk, Franta Rys. A s námi velká parta zaměstnanců
lichkovské Lyry – oba Trojanovi, paní Vágnerová
(holičova), malá tetička z Vitanova…Za Vlčkovi-
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cemi se napřimovala silnice, zavážel se dolík.
A na bývalé silnici rostou dnes veliké stromy…
Roku 1961 jsem začal jezdit prvním autobusem do Letohradu. V zimním čase byl o půl
páté ráno autobus uvnitř ojíněný, tma jak v
ranci, občas jsme sháněli a budili šoféry Láďu
Štefka a Jarku Obermajera. Následující hodinu jízdy jsme se snažili doplnit věčně chybějící
spánek a z povzdálí vnímali mlaskání karet ze
„čtyřky“, kterou měli permanentně obsazenou karbaníci. V Nekoři už autobus praskal
ve švech. Tehdejší podnik ČSAD vyřešil nedostatečnou kapacitu autobusovým přívěsem
ve tvaru vajíčka s dvěma podélnými lavicemi.
Přívěs parkoval „Na Rybníce“ a dva střídající se průvodčí Franta Stejskal a Emík Malý vždy ráno a
potom odpoledne vlek připojili a odpojili. I přes toto opatření bývaly takové návaly, že cestující nemohli
ani dýchat.
Ještě dnes obdivuji mistrovství a nervy obou řidičů. Jak by asi skončila dopravní nehoda takto nacpaného a přetíženého vozidla? Na Vejrově se ještě jezdilo serpentinami na kopec a vozovka byla mnohem užší než dnes. Zimní údržba byla také složitější. Občas autobus neprojel. Několikrát jsem šel s
velkou skupinou z odpolední směny pěšky z OEZ na Horní Konec. O půl druhé jsem byl doma. Jiné
řešení nebylo! A dnes, při průjezdu stejnou trasou, se mi u každé zastávky vybavují jména a podoba
spolucestujících. Jak rád bych je pozdravil …
Miloš Sibera

Pohár Orlických hor zavítal do Českých Petrovic

V sobotu 17.1. přivítal lyžařský areál v Českých
Petrovicích závod žáků v alpském lyžování.
Na programu byl obří slalom. „Pohár Orlických
hor Dynastar Lange Cup „, jak se celá série závodů
nazývá. Jede se také jako Přebor Pardubického
kraje žáků.Závodí se v 6 lyžařských střediscích v
celých Orlických horách a vyvrcholí finálem 14.3.

v Říčkách. U nás v Petrovicích se jel letos druhý
závod série, hned po Červené Vodě.
Počasí, které i letos, zatápí mnohým areálům a
komplikuje jim život teplem a nedostatkem sněhu,
potrápilo i nás a na datum závodu přišla obleva.
Díky obětavé a špičkově odvedené práci pořadatelů se mohl závod nejen uskutečnit, ale přes
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obavy všech, dopadl nad očekávání dobře.
Na start chemicky ošetřenou, tvrdou trať se
postavilo 196 závodníků.Pro všechny účastníky
byla sjezdovka regulérní a dokonce mohli pořadatelé uskutečnit pro mladší a starší žáky dvě kola,
což se v minulých závodech Poháru už nedařilo nikomu udělat.
Start závodu byl v 10 hodin. a po celou dobu jsme
měli teplotu kolem +3 C a mlhavé počasí.
Velmi rychlému a hladkému průběhu závodu také
vděčíme Týmu časoměřičů, kteří u nás odvedli
bezchybný výkon. Celý závod skončil v 14:30 hod.
vyhlášením nejlepších 10 závodníků v každé kategorii. Tady zase zabodovali naši domácí závodníci, kteří nám udělali radost a mezi konkurencí
se rozhodně neztratili.Celkem 11 našich borců se
popralo s tratí a konkurencí s těmito výsledky:

Přípravka dívky: Vybíralová Kareřina 21. místo
Přípravka chlapci: Svoboda Marcel 44. místo
Předžákyně: Hrušková Lucie 13. místo
Ševčíková Nela 14. místo
Předžáci: Svoboda Marian 10. místo
Marek Matei 15. místo
Starší žákyně: Hrušková Kateřina 2. místo
Králová Adéla 4. místo
Starší žáci: Barták Martin 2. místo
Ševčík Jakub 3. místo
Vlk Jakub 6. místo
Závod bezesporu prestižní, jak pro naše závodníky, tak i pro pořadatele skončil dobře.
Ještě jednou děkuji pořadatelům, závodníkům
a trenérům za super výkony a sponzorům a obci
České Petrovice za podporu.
Za SKI Klub České Petrovice Miroslav Baier

Sokolský

Jako obvykle, tak i letos zvememe všechny zájemce o dobrou zábavu na sobotu 7. března do klášterecké sokolovny na maškarní bál. A maškarní je proto maškarní, že místo obleku a kravaty nebo
šatů na sebe navlékneme něco úplně jiného, nejlépe tak, abychom pobavili sebe i ostatní - třeba tak, že nás vůbec nepoznají. Letošní
Orlicí
šterec nad
TJ Sokol Klá
téma masek: Obyvatelé zeměkoule. Je to výzva, kdo
ě zve na
Vás srdečn
í
nejlépe vystihne Indiána, Eskymáka, černocha nebo třeškarn
ma
ba krojovaného borca ze Slovácka. Jistě vymyslíte i mnoho dalších možností. Před půlnocí vyhlásíme, která maska
nebo převlek se nejvíce vydařil, nebo který se nejvíce líbil.
Začínáme ve 20.30, hraje populární Letrando. Klasické plesové
a
yvatelé svět
v duchu: ob
programy jako tombola, předtančení, občerstvení bude připdin LETRANDO
ho
0
:3
20
2015 od
7. března lášterec nad Orlicí
raveno. Minulé roky byl tento bál hodnocen zúčastněnými jako
okolovna K
S
velmi vydařený, věříme, že letos tomu nebude jinak.
ení
pivé předtanč
superpřekva
tombola
ek
vyhlášení mas
občerstvení

kapela

ní 70,y 50,- ostat

vstupné: mask

SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: péči o seniory v
domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání
nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce.
Pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů.
Maminkám s dětmi nabízím: hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc
v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem.
Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékař i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo
v neděli.
Adriana Kočová, České Petrovice 143
Tel.: 736 665 327 e-mail: adrianakocova@seznam.cz

Kč
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Sdružení obcí orlicko
Věc: tisková zpráva o realizaci projektu Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie
Sdružení obcí Orlicko se svými partnery, kterými
jsou Staré Město pod Sněžníkem a Gmina Stronie
Śląskie realizuje na podporu rozvoje cestovního
ruchu ve svých územích v letech 2013 a 2015
projekt Běžkování v turistické destinaci Králický
Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie
Projekt je zaměřen na vznik nového produktu
v oblasti cestovního ruchu, kterým je rozšíření

nabídky aktivit zimní sezony o lyžařskou turistiku
po obou stranách hranice. Obsahově se projekt
týká zlepšení, rozšíření a modernizace lyžařské
turistické infrastruktury vč.propagace tohoto produktu v příhraniční oblasti Pardubického kraje a
Powiatu Klodzko - konkrétně v oblasti Králického
Sněžníku a masívu Jeřábu na jedné straně hranice
a v oblasti Masywu Snieznika a Gor Bialskich na
straně druhé.
V rámci realizace projektu dochází k rozvoji nabídky kvalitně strojově upravovaných lyžařských
běžeckých tras v celkové délce 115km V oblasti
Králického Sněžníku a Jeřábu to je 47 km a na
polské straně to je 68 km. K strojové úpravě stop
byly na české straně realizace projektu pořízeny
dvě rolby PiBu 100.
Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž cílená
propagace lyžařských tras formou společného
tištěného materiálu-brožury ve formě průvodce ve čtyřech jazykových mutacích (CZ-PL-AJ-NJ).
Průvodce jsou k dispozici ve všech informačních
centrech Orlicka.
V rámci projektu proběhnou dvě společně připravovaná turistická setkání na běžkách s přejezdem na stranu druhou stranu hranice. 24.ledna
2015 pořádá polský partner setkání na chatě Pod
Sněžníkem a v březnu 2015 pořádá Staré Město
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pod Sněžníkem lyžařskou akci v oblasti Paprsku.
Další informace o projektu a o aktuální úpravě
stop jsou k dispozici na www.orlicko.cz, www.bezkydm.cz a www.bilestopy.cz.
Petr Fiala Předseda Sdružení obcí Orlicko
Projekt „Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník – Snieznik – Góry Bialskie“ je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Věc: tisková zpráva z jednání Valné hromady
Sdružení obcí Orlicko dne 16.12.2014
V úterý 16.12.2014 se v Klášterci nad Orlicí sešla
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko na posledním jednání v roce 2014.
Tato valná hromada Orlicka byla opět po dvou letech valnou hromadou volební. Staronovým předsedou Sdružení obcí Orlicko se stal Petr Fiala, starosta Letohradu a místopředsedou byl opět zvolen
Josef Paďour, starosta městyse Kunvald.
Vedle projednání rozpočtových náležitostí, jako
bylo schválení rozpočtového provizoria do doby
schválení rozpočtu na rok 2015 a schválení
základního členského příspěvku se valná hromada seznámila se zprávou o činnosti a o přípravách
na nové programovací období MAS Orlicko, z.s.
Zároveň valná hromada podpořila žádost MAS
Orlicko z.s. a doporučila svým členským obcím
poskytnout MAS Orlicko, z.s. příspěvek na zajištění jejího provozu v roce 2015.
V rámci jednání valné hromady byly prezentovány
hlavní projekty Sdružení obcí Orlicko, které jsou
připravovány k realizaci v nejbližším období. K
těm nejzajímavějším patří projekt Singltreků Orlicka v území Bukovohorské hornatiny, projekty
cyklostezek a cyklotras nebo projekt výstavby
rozhledny u Kašparovy chaty na Adamu.
U projektů cyklostezek a cyklotras jsou již zpracovány nebo se dokončují technické studie u cyklostezky Letohrad – Pastviny, Žamberk – Pastviny
nebo Žamberk – Rokytnice v Orlických horách.
S přicházející zimní sezónou byly starostové obcí
Sdružení obcí Orlicko informováni o připravenosti techniky na údržbu lyžařských stop v oblasti
Suchého vrchu a Bukové hory, v oblasti Jeřábu a
v oblasti Dolní Moravy.
V Žamberku 16.12.2014
Petr Fiala Předseda Sdružení obcí Orlicko
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PASTVINY
VÁS ZVE NA

HASIČSKÝ VEČÍREK
14. 3. 2015

v SC Škola Pastviny
od 20 hodin
Hraje hudební skupina FREE´S
Vstupné 80,- Kč
Rezervace na tel .:732 247 182

AKCE ŠKOLY
Sám na plavbě kolem světa
Po pololetních prázdninách začala našim
žákům škola pozvolna. Hned první den nového
pololetí strávili totiž dvě vyučovací hodiny jinou výukou. V místní sokolovně je s trochou
zeměpisu a velkou spoustou zajímavých zkušeností ze skromného,
náročného, ale vysněného života na
palubě lodi čekal odvážný cestovatel – mořeplavec Martin Doleček,
rodák z Letohradu. Řada dětí si ho
pamatovala z let předešlých díky
poutavému vyprávění o přeplavbě
Atlantiku. Martin tentokrát svou
cestopisnou přednášku zaměřil na
překonávání úseku z Kanárských
ostrovů přes Karibik a Panamský
průplav až do Pacifiku. Barvitě
dětem vylíčil sezónu hurikánů na Martiniku a
svou nucenou přestávku v úkrytu v mangrovech,

popsal jim složitý systém Panamského průplavu
a úskalí z toho plynoucí (zejména technické
zajištění proplutí a jeho finanční náročnost) a
– především díky promítání originálního dokumentu ze své plavby – měly děti úžasnou příležitost vidět, jak vypadá den za dnem na otevřeném
oceánu z paluby malé plachetnice Alya II. Poznaly,
co všechno musí námořník znát, umět a dokázat,
jak nevyzpytatelný živel je oceán a jak se musí
člověk přizpůsobit jeho náladám – bouřím i bezvětří, aby přežil. Dvě hodiny s Martinem se přelily
rychle jak voda přes palubu, ale naštěstí za sebou
nezanechaly žádnou spoušť, snad jen nějaké nezodpovězené dotazy dětí, které mladý námořník
svým vyprávěním nadchl. A tak jim – a možná i
Vám, které tato tematika zaujala – nezbývá než zajít na některou z Martinových „road show“ (tedy
přednášek doplněných fotografiemi a především
jedinečným dokumentem Pepy
Prokopa) nebo alespoň navštívit
stránky www.martindolecek.com a
svou zvídavost ukojit tam. Jestliže
už Martina nezastihnete během
jeho přednáškového turné, budete si muset počkat na jeho příští
návštěvu v Čechách. S koncem zimy
má totiž v plánu vrátit se zpět na
Nový Zéland, kde nyní Alya II sbírá
síly na další cestu, a pokračovat ve
své plavbě Indickým oceánem a
kolem jižní Afriky doplout zátky do
Karibiku a pak domů do Evropy.
Za Masarykovu ZŠ Pavla Brůnová
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Lyžařský výcvik
Paní Zima se na nás letos přeci jen trochu
usmála, i když s větší nadílkou musela pomoci
sněhová děla Sport areálu v Českých Petrovicích,
a tak jsme mohli po dvou letech znovu uspořádat
lyžařský výcvik určený pro žáky sedmé a osmé
třídy naší školy. Žáci měli na výběr základní výuku
a samozřejmě i zdokonalování jízdy na lyžích nebo
snowboardu. Po počátečních obavách některých
lyžařů začátečníků si všichni během čtyř dnů
výcviku v Českých Petrovicích užili mnoho a mnoho naježděných kilometrů na sjezdovce a poslední
den i ve volném terénu. Snowboarďáci začátečníci
zvládli nepočítaně pádů a kotrmelců, než zkrotili svá prkna správným směrem a začali dohánět
lyžaře v najetých kilometrech. Ti zkušenější vylepšovali svou techniku jízdy, učili se správně
prováděný carving a ti nejlepší byli i nápomocni
instruktorům při výuce. Poslední den si všichni
vyzkoušeli také jízdu mezi slalomovými tyčemi
jako skuteční závodníci a ve volném odpoledni i
svoji stabilitu – nestabilitu na kluskách. Na výcvik
navazoval lyžařský sportovní den na sjezdovkách
v Říčkách v Orlických horách, kterého se mohli
zúčastnit i další zájemci o lyžování.
Za Masarykovu ZŠ Yvona Franková
Stavěli jsme sněhuláky pro Afriku
Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí
z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první
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informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.
Naše škola se rozhodla zapojit
do 3. ročníku projektu Sněhuláci
pro Afriku, jehož cílem je pomoci
dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou
ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku. Cílem této
jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhla
ve dnech 27. -29. ledna 2015, je
postavit co nejvíce sněhuláků,
přičemž forma pomoci spočívá
v tom, že se vybírá startovné za
každého sněhuláka ve výši 50
Kč. Akce u nás ve škole proběhla
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28. ledna. Postavili jsme 24 úžasných sněhuláků,
spoustu jich i nakreslili (a to nejen rukama ?),
vybrali jsme a posíláme 1.676 Kč. Další informace
najdete na stránkách www.snehulaciproafriku.cz,
www.kolaproafriku.cz. A navíc od března můžete
hlasovat v soutěži o nejlepšího sněhuláka na www.
facebook.com/snehulaciproafriku třeba pro toho
kláštereckého. Děkuji všem, kteří se jakkoliv
zapojili a podíleli na této ojedinělé akci.
Za Masarykovu ZŠ Radim Horňák
Ples SRPDŠ, 31. 1. 2015
Poslední lednový den patřil parket místní
sokolovny všem příznivcům tance, dobré hudby, zábavy a dobrého jídla. Program plesu i letos
zpestřilo vystoupení dívek z orientálních tanců a
tanečního souboru Alabama, nově se se svým vystoupením přidali i naši deváťáci a podle velkého
potlesku bylo znát, že se všechna vystoupení
opět moc líbila! Kdo nechtěl tančit, mohl se
zaposlouchat do populárních i tradičních lidových
písní v podání skupiny LaMusica nebo si zajít na
speciality z kančího masa, které škole věnovalo
sdružení MS Orlice. Děkujeme myslivcům a sponzorům, kteří věnovali hodnotné dary do (letos netradiční) tomboly! Proč netradiční? Kdo nezískal
věcnou cenu, mohl totiž letos vyhrát mj. „zážitkový poukaz“ a mít tak možnost se stát učitelem
na 1. Nebo 2. Stupni naší školy či přímým účastníkem některého ze školních kroužků. Doufáme,
že si tyto ceny jejich výherci užijí alespoň stejně
tak, jak si očividně každý užil letošní ples SRPDŠ.
Tak za rok zase nashledanou!
Za Masarykovu ZŠ Dana Říhová

Karneval, 1. 2. 2015
Po dvou letech, hola hej,
byl karnevalový rej.
Dětičky se připravily,
mnohé masky překvapily!
Výběr nebyl vůbec lehký,
Simpsonovi či muší letky?
Při čekání na výrok poroty,
dávali jsme si s chutí dobroty.
Programem provázela krásná děvčata,
která stále bavila všechna mrňata.
Break dance, aerobic či orientální tanečnice,
ukázaly, co umí – a my smekáme čepice.
Veselo bylo – tančilo se, pilo,
Tak napřesrok zas, přijďte mezi nás!
Za Masarykovu ZŠ Dana Roušarová
Únor v MŠ
S dětmi jsme si povídali o ptáčcích, jak žijí v
zimě. Své poznatky jsme výtvarně ztvárnily. Dále
se děti hravou formou seznamovaly s hudbou
Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert pro nás
uspořádala Konzervatoř v Opavě. Děti se také setkaly se záchranářem. Tento interaktivní program
„Zdravé tělo“ proběhl ve spolupráci s Českým červeným křížem.
Řeháková S.
Zápis do MŠ v Klášterci nad Orlicí
na školní rok 2015/2016
nástup 1.9.2015
Zákonní zástupci, žádost si vyzvedněte v MŠ
během měsíce března.

SOUSEDSKÉ LISTY č. 125 - vydává OÚ Klášterec n.O. ve spolupráci s obcemi Pastviny, České Petrovice,
výtisků 290, číslo registrace MK ČR E 20477, e-mail: sousedskelisty@seznam.cz.
Sazba a tisk - Tiskárna Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk. Uzávěrka příštího čísla 20. 4. 2015. Cena: 10,- Kč

